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Resumo 
 
 

Este trabalho de investigação pretende encontrar explicações para o insucesso
das escolas de área aberta em Portugal. Mais do que contar a história das
open plan schools (ou escolas P3, como ainda são conhecidas no nosso país),
a pretensão foi ouvir, principalmente na primeira pessoa, as dificuldades, as
“estórias” e as razões que na opinião dos professores conduziram à radical
transformação do espaço físico e pedagógico originalmente proposto para
estas organizações escolares. 
Na impossibilidade de estudar todas as “P3” construídas, optou-se
metodologicamente por um estudo de caso de uma escola paradigmática em
termos de “evolução” organizacional e pedagógica (em 1982, num programa
de televisão, esta foi apresentada como uma escola de área aberta “modelo”).
A investigação de cariz etnográfico permitiu de uma forma mais aprofundada
conhecer as sucessivas transformações ocorridas. No trabalho de campo,
foram realizadas entrevistas, consultados documentos diversos, captaram-se
centenas de imagens e foi feita a análise de um inquérito realizado nos anos
1980 aos professores de escolas de área aberta – tipo P3.  
Os resultados mostram que os professores (principais actores envolvidos
neste processo) não tiveram uma preparação adequada para uma pedagogia
que se pretendia inovadora. Na opinião de todos os docentes entrevistados, e
de acordo com a informação documental recolhida, o Ministério da Educação
não deu o acompanhamento e o apoio necessário aos docentes das P3. Não
sabemos se as escolas de área aberta “falharam” ou não, este estudo não
demonstra isso, mas sim que as condições para que estas escolas
funcionassem não existiram, tal tornou-se evidente na falta de estabilidade das
equipas docentes (rotatividade), no rácio excessivo de alunos por professor, na
insuficiente formação e divulgação sobre escolas P3 e até na inexistência de
experiências piloto. Apesar de tudo, alguns professores consideram que as
vantagens de adaptabilidade e de flexibilidade em termos de prática
pedagógica, trazidas pelas escolas de área aberta, compensariam os riscos e
as dificuldades que se levantaram. 
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Abstract 
 

This investigation intends to find explanations for the lack of success of “open
plan schools” in Portugal. More than telling the history of this kind of schools
(known in our country by many people as “escolas P3”), it was our pretension
to listen, specially in the first person, the difficulties, the “stories” and the
reasons that in the opinion of the teachers led into the radical transformation of
the physical and pedagogical space originally proposed for this educational
organizations.  
As it was impossible to study all the “P3” that were built, our option was to do a
case study of a paradigmatic school in terms of organizational and pedagogical
“evolution” (in 1982, in a news report on TV, our case was presented as a
“model” open plan school). The research with some ethnographic
resemblances permitted us in a more profound way to know the successive
transformations that occurred. In our field work, we consulted a large diversity
of documents, did interviews, we capture hundreds of pictures and we did the
analysis of an inquiry done in the 1980’s to the teachers of the “escolas P3”.  
The results shows us that teachers (the main “actors” involved in this process)
didn’t have the proper preparation for a pedagogy that was intended to be
innovative. In the opinions registered in all interviews, and in consonance with
the collected documental information, the Ministry of Education didn’t give the
support and the accompaniment necessary to the teachers in the “P3”. We
don’t know if the open plan schools “failed” or not, this study doesn’t
demonstrate that, we do know that the conditions to make these schools work
were not given, that becomes evident in the lack of stability of the teaching
teams (rotativity), in the excessive number of students per teacher, in the
insufficient formation and divulgation about “P3 schools” and even in the
inexistence of pilot experiences. Nevertheless, some teachers believe that the
advantages in adaptability and in flexibility in terms of pedagogical practice,
brought by the open plan schools, would compensate the risks and the
difficulties that later appeared. 
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As configurações arquitectónicas que damos às nossas escolas são 

condicionadas por uma série de valores, dependentes de princípios pedagógicos, 

é claro, mas também marcados pelo contexto histórico e cultural da sociedade em 

que estão inseridos. Se, por um lado, através da arquitectura ou de pequenas 

intervenções, damos forma aos espaços escolares, também não podemos 

esquecer que estes não são neutros, formatando a nossa forma de viver e de 

trabalhar. A arquitectura condiciona o trabalho dos professores e as relações 

entre eles, todavia a arquitectura sozinha não faz tudo, não chega para mudar 

mentalidades e valores enraizados nas culturas, ou subculturas, profissionais. 

Assumir que os espaços configuram a nossa forma de trabalhar parece evidente, 

porém, como este estudo irá procurar demonstrar, a arquitectura só por si não 

consegue alterar a forma de ensinar dos professores. 

A partir dos anos setenta do século passado foram construídas em 

Portugal escolas de área aberta, introduzindo uma concepção inovadora do 

processo de ensino/aprendizagem. O projecto mais divulgado acabou por ser 

conhecido como “P3”, era normalizado, isto é, cada edifício era concebido com 

uma estrutura modular (quase como se fossem peças lego), em que os vários 

elementos podiam encaixar uns nos outros e adaptar-se facilmente a diferentes 

tipologias de terreno. No entanto, a característica educacional mais inovadora 

deste projecto de arquitectura escolar estava no seu interior, uma vez que 

propunha “fragmentar”1 o ensino da “classe”. Em vez de uma sala fechada, os 

professores tinham à sua disposição núcleos com o espaço equivalente a duas ou 

três salas de aula, ligadas entre si e com espaços de apoio em comum, 

permitindo diferentes tarefas, com diferentes grupos de alunos, num espaço 

considerado como mais variado e criativo. O projecto P3 tinha como objectivo 

adaptar a escola a novos métodos pedagógicos, através de um ensino em equipa, 

possibilitando a realização de uma maior diversidade de actividades com os 

                                                 

1 Na verdade, em termos arquitectónicos, a palavra mais correcta deveria ter exactamente um 

sentido oposto àquele que utilizei, ou seja, desfragmentar, criando espaços “abertos” e comuns. 

Porém, pedagogicamente uma das principais intenções do projecto era permitir também uma mais 

eficaz individualização do ensino. Neste último sentido, a proposta seria criar uma maior 

fragmentação dentro dos agrupamentos de alunos. 



 12 

alunos. Além disso, introduzia um espaço polivalente (que não existia nas escolas 

do Plano dos Centenários) com ligação aos vários núcleos da escola, permitindo 

as mais diversas funções, as áreas de Expressões poderiam tirar proveito da sua 

utilização (a Expressão e Educação Física e Motora, a Musical, a Dramática e a 

Plástica, por exemplo), poderia servir como espaço de recreio, de refeitório e, na 

sua ampla utilização, poderia ainda estar ao serviço da comunidade local.  

No entanto, estas escolas “P3” (como posteriormente vieram a ser 

conhecidas) foram alvo de muita contestação. Os professores, habituados a 

trabalhar sozinhos com os seus alunos, eram forçados a partilhar o mesmo 

espaço com outras crianças e colegas. O “isolamento” em sala de aula não era 

sentido como um problema, o que era problemático era a indivisão espacial, 

estando colegas professores num mesmo espaço, que passou a ser comum. 

Todavia, se por um lado havia quem contestasse, havia também quem aderisse a 

este novo paradigma, apontando vantagens para o processo de 

ensino/aprendizagem, acreditando-se que as pedagogias activas eram facilitadas, 

assim como o ensino individualizado, graças a “novas” possibilidades de 

constituição de equipas docentes. A área aberta (o open space) estimulava o 

ensino em equipa, porém, apesar da disseminação deste tipo de escolas em 

Portugal, não foram muitos os casos de adesão a estes princípios pedagógicos 

alternativos.  

Em 1982, numa reportagem televisiva, foi apresentado um aparente caso 

de sucesso de trabalho em área aberta, em Chão das Donas, perto de Portimão. 

Nessa altura, os telespectadores puderam ver uma escola “P3” onde havia ensino 

em equipa e os professores pareciam não se sentir incomodados pela falta de 

divisões num núcleo de “salas de aula”, antes pelo contrário, partilhavam esse 

espaço e realizavam um trabalho conjunto com todos os alunos que o 

frequentavam. Um registo do arquivo da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) refere 

que ali estava em curso “uma nova concepção de escola”2. Mas mais tarde, 

                                                 

2 Na consulta que fiz ao registo dos arquivos da RTP fiquei com uma listagem de pesquisa ao 

arquivo central, na caracterização do documento, que tinha a duração de 1’ 50’’ e que foi emitido 

no programa “País País” – de 19 de Março de 1982, estava escrito o seguinte: “(…) Alunos 3 ano 
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quando tive a oportunidade de visitar o edifício, pude observar que em todos os 

núcleos tinham sido construídas divisórias, subvertendo a intenção dos princípios 

originalmente propostos e anulando uma suposta inovação pedagógica, de modo 

a favorecer um ensino mais “tradicional”. 

Os problemas relacionados com a utilização dos espaços educativos fazem 

parte do objecto de estudo das Ciências da Educação, especialmente dentro da 

área da Organização Escolar (VISEDO GODÍNEZ, 1996: 8), embora não 

abundem investigações centradas sobre esta temática – aparentemente, o estudo 

do espaço escolar tem sido posto de algum modo em segundo plano. Contudo, 

neste trabalho pretendo precisamente focar o lado físico da escola, mas mais do 

que isso pretendo compreender como em determinada organização educativa se 

processou a adaptação a uma inovação arquitectónica, estudando o projecto “P3” 

e os processos de mudança associados à introdução da reforma pedagógica que 

este novo tipo de edifício reclamava. Dada a complexidade da temática 

justificava-se conhecer em profundidade os fenómenos ocorridos. Surgiu, assim, 

a opção por uma investigação predominantemente de natureza qualitativa, ligada 

a um estudo de caso, que, utilizando a descrição de BOGDAN & BILKEN (1994: 

90), poderei definir como um estudo de uma organização numa perspectiva 

histórica, permitindo o cariz etnográfico do trabalho realizado descrever situações 

com maior detalhe e aprofundar explicações sobre o insucesso das escolas de 

área aberta. Depois de algum trabalho de campo efectuado, em que tive a 

oportunidade de visitar várias escolas “P3” e observar localmente as 

transformações ocorridas, formulei então a questão central deste trabalho, que de 

certa forma está relacionada com a selecção da escola onde iria realizar o estudo 

de caso: 

   

Tendo em conta que o projecto normalizado P3 pretendia uma outra escola 

em termos conceptuais, e uma vez que na fase inicial da E. B. 1 de Chão das 

Donas houve trabalho em área aberta, porque razão deixou esta de funcionar 

dessa forma? 

                                                                                                                                                    

Magistério Primário Faro foram visitar escola de área aberta de Chão das Donas, Portimão, onde 

está em curso uma nova concepção de escola”. 
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A explicação das razões que contribuíram para o insucesso do ensino em 

área aberta em determinada escola era apenas um dos objectivos, por isso cedo 

delineei outras finalidades para este estudo, como por exemplo:  

- Contribuir para o enriquecimento do corpus documental sobre escolas 

“P3”, recolher informação que possa ser utilizada em futuras investigações; 

- Apresentar, através de um estudo de caso, os vários contornos de um 

processo de mudança. 

Para compreender a problemática que acabei de expor foi fundamental 

uma ampla recolha de dados. A análise documental foi uma constante em toda a 

investigação, tendo sido particularmente reveladores os documentos da própria 

escola (como por exemplo as actas, os livros de registo das visitas respeitantes 

aos serviços de inspecção, da correspondência expedida, etc.). Foi utilizada uma 

pluralidade de outras técnicas que através de triangulação me permitiu validar a 

informação que ia recolhendo. Gostaria de destacar as conversas informais, onde 

procurei “descobrir” informantes privilegiados, que me ajudaram a preparar outros 

instrumentos, como as entrevistas semi-estruturadas, a observação directa, a 

captação e análise de imagens (especialmente em vídeo e fotografia) e a análise 

de dois questionários, um deles sobre uma “experiência” que vivenciei de uma 

“aula do futuro”, utilizando meios tecnológicos actuais e ao mesmo tempo os 

princípios pedagógicos da área aberta (cuja avaliação foi extremamente positiva, 

como o comprovaram os dados relativos ao respectivo questionário).  

A intensidade com que vivi esta investigação, a forma como me envolvi, 

criando até uma situação de uma suposta “aula do futuro” no Museu das 

Comunicações (em Lisboa), em que pude experimentar algumas das ideias 

principais do ensino em área aberta, obrigam-me a utilizar na maioria das vezes o 

discurso na primeira pessoa, que me desculpem os não habituados a esse tipo de 

abordagem ao texto académico. Recordo, no entanto, as palavras de ALVAREZ 

MÉNDEZ (1986: 18) que considera “anedóticas” as recomendações para utilizar o 

discurso científico na primeira pessoa do plural ou na despersonalizada terceira 

pessoa do singular, especialmente nesta investigação fez sentido falar em nome 

próprio, afinal como investigador tive um papel bastante activo na recolha de 

dados. 
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Outra decisão, embora menos discutível, foi a de recorrer a uma linguagem 

simples e acessível ao longo do texto. É minha intenção divulgar os resultados 

deste estudo junto das pessoas que dele fizeram parte, além disso, considero que 

a pesquisa efectuada pode interessar a pessoas vindas de outras áreas, como 

por exemplo da arquitectura. Sendo assim, o uso de uma linguagem demasiado 

hermética, especialmente sobre questões específicas da Educação, pode pôr em 

causa o integral entendimento de tudo o que foi escrito. 

Quanto à organização do texto, decidi estruturá-lo através dos seguintes 

capítulos: 

O capítulo I funciona como uma extensão, ou versão alargada, desta 

introdução, nele são apresentados elementos que justificam o estudo do espaço 

escolar, os principais trabalhos realizados nesta área, assim como algumas 

perspectivas teóricas com as quais nos podemos confrontar numa abordagem a 

esta temática. 

O capítulo II aborda essencialmente as dimensões tempo e espaço, sendo 

apresentadas várias perspectivas que demonstram a dificuldade em objectivar 

estes conceitos, os elementos culturais complexificam-nos, relativizam-nos e 

estabelecem relações entre ambos. Formas de distribuição do tempo e dos 

espaços são vistas com maior detalhe na primeira parte deste capítulo, na 

segunda parte procede-se a uma problematização de várias dimensões do 

espaçotempo, procurando demonstrar-se que, tal como na Física, também em 

Educação é necessário pensar em termos de relatividade. Na parte final deste 

segundo capítulo são abordadas questões ligadas à mudança de práticas, afinal 

para que haja renovação pedagógica não basta aprender a gerir tempos e 

espaços de forma diferente, é fundamental conduzir as pessoas por “novos” 

caminhos.  

No capítulo III é apresentada a forma como surgem as escolas de área 

aberta em Portugal, existindo uma narração das principais etapas ocorridas, são 

expostos alguns factos que contribuíram para o insucesso da implementação do 

projecto “P3” no nosso país. 

O capítulo IV apresenta a fundamentação das opções metodológicas 

efectuadas e o capítulo V os resultados do estudo empírico, ao qual se segue 
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uma série de considerações finais, estas últimas com a particularidade de 

apontarem caminhos para futuras investigações. Como podemos perceber pelo 

que foi exposto, podemos dividir o texto em duas partes, sendo a primeira de 

natureza essencialmente teórica e a segunda directamente relacionada com os 

dados empíricos.  

Relativamente aos ANEXOS, convém referir que foi seguida a opção de 

“guardá-los” num DVD-ROM, dada a sua extensão e devido ao facto de existirem 

ficheiros que não podem ser apresentados em papel (como acontece com os 

vídeos, por exemplo). No final desta tese encontra-se uma breve explicação do 

que está contido no DVD, gostaria apenas de salientar, por agora, que este está 

dividido em duas partes. A primeira (parte A), com uma forma de apresentação 

mais “tradicional” (que poderia ser impressa em papel), contém, entre outras 

informações, dados relativos aos inquéritos por questionário, grelhas de análise 

de conteúdo (onde são confrontados dados de acordo com um sistema de 

categorias que foi definido ao longo da investigação), mapas e desenhos técnicos 

recolhidos. Na segunda parte encontra-se uma quantidade significativa de 

elementos recolhidos em trabalho de campo, aí poderemos consultar um vasto 

número de documentos – como vídeos, gravações áudio, guiões de entrevistas, 

fotografias e também plantas e outros documentos digitalizados. 

Finalmente, gostaria ainda de referir nesta introdução que o insucesso 

generalizado das escolas de área aberta foi contrariado nalguns casos, em 

Portugal temos a excepção da Escola da Ponte, por exemplo. Não deixa de ser 

curioso (e não é coincidência) que essa seja a escola com que Rubem ALVES 

(2002) “sempre sonhou”, funcionando num edifício “P3”, ainda em área aberta. Já 

agora, de acordo com o ensino individualizado proposto para estas escolas, onde 

se supunha o respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno, gostaria de 

lamentar a limitação temporal imposta para a entrega deste trabalho. Teria sido 

interessante a possibilidade de explorar de uma forma mais profunda, com um 

prazo mais dilatado, todos os dados que recolhi. Mais uma vez a prova da 

herança de uma tradição taylorista dos sistemas de ensino, como nos diz Licínio 

LIMA (2005: 21): a organização escolar adoptou uma feição produtivista e 

instrumental, fragmentou o currículo escolar e taylorizou a instrução. Nas 
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universidades, a submissão ao calendário é por mim encarada de forma 

semelhante, onde os doutorandos, os temas de teses e as formas de investigação 

são alvo de escassa diferenciação em termos do cumprimento de prazos, sendo 

apenas peças da engrenagem de uma outra linha de montagem. 
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CAPÍTULO I – Justificação e enquadramento teórico 
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1. Elementos sobre as “P3” e o estudo do espaço escolar 

 

“Na memória de quem aprendeu a ler e a escrever, ficou, para sempre, a 

recordação – boa ou má – da sua escola. 

Geralmente, a escola é um edifício e assim, ao longo do tempo, foi pensada e 

constituída de maneiras diferentes, tanto como resposta a necessidades pedagógicas, ou 

sociológicas, mutáveis, como em função de conceitos diversos de arquitectura, ou de 

novos métodos de construção.” 

(BEJA, 1995: 13). 

 

Os edifícios escolares têm evoluído ao longo do tempo, procurando dar 

resposta a novas necessidades pedagógicas, sociais, económicas e 

arquitectónicas, tal como é apontado na citação anterior por Filomena BEJA. É 

neste contexto de transformação e de evolução que nos surge o projecto 

normalizado de escolas primárias “P3”, estudado e projectado no início da década 

de 1970, sendo ele o principal objecto de estudo desta investigação. 

Mas afinal, porquê estudar as escolas de área aberta e, de forma mais 

abrangente, porquê estudar a arquitectura escolar? Porquê estudar a forma como 

os actores, nomeadamente os professores, se relacionam com o espaço escolar?  

Bem, poderíamos continuar com o discurso de Filomena Beja, dizendo que 

todos os que aprenderam a ler e a escrever gravaram na sua memória o espaço 

onde fizeram essas aprendizagens. Isto, com toda a certeza, bastaria para nos 

apercebermos da importância marcante que o espaço físico da escola teve em 

cada um de nós. Todavia, é muito mais do que uma memória do passado, uma 

vez que o próprio espaço escolar faz parte do processo de ensino/aprendizagem. 

Dito de um outro modo, o espaço é uma variável imprescindível para a 

planificação, desenvolvimento e avaliação curricular, fazendo parte do currículo 

oculto. Para GARCÍA PASTOR; DÍAZ NOGUERA & LÓPEZ MARTÍNEZ 

(2001: 55), o espaço e o tempo são duas variáveis estruturantes do trabalho de 

professores e alunos. Por isso mesmo, a organização espacial pode proporcionar 

o ambiente adequado para a actividade dos estudantes, incidindo favoravelmente 

nos processos de ensino e aprendizagem. Vejamos a seguir apenas algumas 



 24 

citações que confirmam estas ideias, comprovando, ao mesmo tempo, que o 

estudo do espaço escolar não pode ser ignorado em Ciências da Educação. 

 

“Hay más: el espacio en sí mismo instruye y alecciona. Lo hace a través de la 

dimensión oculta que encierran los escenarios.” 

(SANTOS GUERRA, 1997: 12). 

 

“El currículum oculto de la escuela tiene en el espacio uno de sus elementos más 

relevantes. Todo habla en la escuela. Hablan la distribución, el uso y la estética del 

espacio.” 

(SANTOS GUERRA, 1998: 10). 

 

“[…] o espaço escolar projecta os modelos educativos que orientaram a sua 

concepção, tornando-se um poderoso factor do currículo oculto. Por um lado, define os 

lugares da acção pedagógica, conformando-lhe os contornos e tornando-se em si 

mesmo, um instrumento pedagógico; por outro, ele constitui um contexto das relações e 

comunicações que contribuem para a “alquimia” da vida na escola. 

Por isso os edifícios escolares se tornam importantes “documentos”, reveladores 

de concepções pedagógicas que os inspiraram.” 

(MARTINS, 1995: 7). 

 

“Así pues la aportación del espacio es unas veces explícita, otras, forma parte del 

currículum oculto de la escuela, y otras, desencadena consecuencias que no estaban 

previstas, pero que de un modo u otro, determinan la actividad de profesores/as y 

alumnos/as.” 

(GUTIÉRREZ PÉREZ, 1998: 44). 

 

Pelo enunciado anteriormente, e de acordo com estas transcrições, temos 

de considerar que o espaço não é neutro, tal como nos demonstram LE BOTERF 

(1973) e HERAS MONTOYA (1997), pois educa continuamente. Por 

conseguinte, a organização espacial tem importância em si mesma, denotando 

significados que são apreendidos tanto por professores como por alunos (o 

espaço é também um conjunto de conteúdos). Assim, conhecer a delimitação 

espacial, como é feita a sua distribuição, como é ocupado o espaço por diferentes 
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sujeitos e objectos e, enfim, conhecer o modo como é utilizado, é também 

conhecer (e explicar) parte dos veículos de transmissão de informação de que se 

serve a escola. Para além disso, como nos diz Guy LE BOTERF (1973: 12), o 

espaço exprime uma concepção pedagógica e é um elemento condicionante da 

própria pedagogia. A alteração da disposição das mesas, ou mesmo a ausência 

de um outro qualquer elemento, pode limitar o trabalho dos professores: 

 

“Combien de maîtres n’ont-ils pas déclaré qu’une nouvelle disposition des tables, 

et la suppression de la chaise ou de l’estrade ne leur permettait plus de faire la classe ?” 

(LE BOTERF, 1973: 12). 
 

“[…] L’espace éducatif traduit une conception éducative et induit une pratique 

pédagogique. L’espace, dans cette conception, devient alors signifiant : il est reconnu 

comme exprimant une conception pédagogique.” 

 (LE BOTERF, 1973: 12). 

 

Também para ESCOLANO BENITO (2000: 183), o “espaço escola” não é 

apenas um local onde acontece a educação institucional, ou seja, um espaço 

desenhado a partir de pressupostos exclusivamente formais onde se situam 

aqueles que intervêm no processo de ensino/aprendizagem para executar um 

determinado reportório de acções. A arquitectura escolar é, em si mesma, um 

programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema 

de valores, tais como os de ordem, disciplina e racionalidade, moldando a 

aprendizagem sensorial, motora e toda uma semiologia que cobre diferentes 

símbolos estéticos, culturais e ideológicos. Segundo ESCOLANO BENITO (2000: 

184), o espaço escolar terá de ser analisado para além da sua materialidade, ou 

seja, como uma construção cultural que reflecte e expressa determinados 

discursos: 

 

“En el marco de las modernas teorías de la percepción, el espacio-escuela es 

además un mediador cultural en relación con la génesis e formación de los primeros 

esquemas comportamentales, es decir, un elemento significativo del currículum, una 

fuente de experiencia y aprendizaje.” 

(ESCOLANO BENITO, 2000: 184).  
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As escolas são espaços de extrema importância, sabemos que o primeiro 

dado na história pessoal de um indivíduo é a sua pertença a um determinado 

meio, sendo primeiro o familiar, mas à medida que vá crescendo será o escolar e, 

posteriormente, o profissional. Através destes três meios cada um de nós 

configurará a sua evolução e a sua forma de proceder. A escola é provavelmente 

o segundo sítio onde alunos e professores passam mais tempo. QUARESMA 

(1996: 30) diz-nos mesmo que grande parte dos alunos inquiridos na sua 

investigação passa o maior período do seu tempo activo na escola, 

desenvolvendo aí toda uma teia de interesses e afectos:  

 

“Na escala de valores de referência quer do desenho urbano, quer da sua 

vivência psico-social o espaço escola aparece nos registos da grande maioria das 

crianças e adolescentes como um espaço de extrema importância, pois eles indicam-no 

como segundo espaço de referência, imediatamente a seguir ao espaço casa e muitas 

vezes, indicam-no mesmo como primeiro espaço, revelando a sua projecção, já não só 

na constituição do universo social desses indivíduos mas na sua própria intimidade, na 

sua concha.” 

(QUARESMA, 1996: 30). 

 

No entanto, como é referido por QUARESMA (1996: 29), não podemos 

esquecer o facto de que frequentemente a maior parte do tempo de permanência 

nas escolas não é resultante de um livre arbítrio, no caso dos alunos, por 

exemplo, processa-se pela inerência da sua condição de estudantes, sendo 

envolta em alguma obrigatoriedade (não raramente traduzível em contrariedade, o 

que constitui desde logo um ponto de partida imbuído por algum negativismo).    

Assim, considero que a organização espacial, na variedade de situações 

que proporciona, pode funcionar como facilitadora ou inibidora da aquisição de 

novas competências e conhecimentos (e por isso deve ser estudada). Os espaços 

educativos condicionam as relações entre indivíduos, logo, têm também influência 

nos seus comportamentos. GARCÍA PASTOR; DÍAZ NOGUERA & LÓPEZ 

MARTÍNEZ (2001: 58) dizem-nos que ao falar do espaço em Organização 

Escolar não devemos considerar somente o meio físico, mas também as 

interacções que este possibilita ou dificulta. A organização do espaço caracteriza 
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a forma como alunos e professores trabalham, e por isso deve ser considerada 

como condicionante dos processos de ensino/aprendizagem.  

Apesar da importância e influência marcante que os edifícios escolares 

tiveram nas nossas vidas, o estudo do espaço escolar na sua perspectiva 

histórica tem sido algo desatendido pelos investigadores (VIÑAO FRAGO, 1994a: 

11; SILVA, 2002: 17-18; MARQUES, 2003: 10). Para MARQUES (2003:16), em 

raros momentos a arquitectura escolar é estudada na sua especificidade como 

fenómeno educativo ou como um tema central de investigação. FELGUEIRAS 

(2007) refere que é recente a preocupação com o estudo da arquitectura escolar, 

quer no nosso país quer de um modo geral na historiografia da Educação, apesar 

das relações espaciais conterem metáforas e simbolizações, que permitem 

reinterpretar as relações sociais que se tecem em determinados cenários ou 

meios (FELGUEIRAS, 2007: 37). De facto, são escassos os trabalhos científicos 

realizados em Portugal que têm como objecto de estudo o espaço escolar e a sua 

arquitectura. Carlos SILVA (2002), num dos poucos estudos sobre esta temática, 

aponta-nos duas razões3 para que este tema seja negligenciado pela 

historiografia educativa. A primeira prende-se com o facto do espaço escolar 

dificilmente despertar atenção a uma História da Educação muito centrada na 

história das ideias desde a década de cinquenta, do século passado. Para Carlos 

Manique da SILVA o estudo do espaço escolar pouco interesse poderia ter 

suscitado no âmbito da História da Educação Portuguesa, onde o leque de 

abordagens temáticas era ainda muito restrito nos inícios da década de 1990 

(SILVA, 2002: 19). A segunda razão, como este trabalho o irá demonstrar, 

prende-se com o facto de a arquitectura escolar necessitar de um estudo 

interdisciplinar. Por exemplo, o programa/estudo-base do projecto normalizado de 

escolas primárias, realizado em 1970 (que conduziria à construção das escolas 

de área aberta – “P3”), foi concebido por uma equipa com profissionais de 

distintas áreas4.  

                                                 

3 Estas mesmas duas razões são também apresentadas por VIÑAO FRAGO (1994a: 12-13). 

4 Da equipa faziam parte: Artur Lopes Sequeira – representante da Direcção-Geral do Ensino 

Primário; José Carlos Borges de Frias – engenheiro civil; Maria do Carmo F. Ribeiro de Matos – 

arquitecta (responsável pelo projecto); Maria da Graça L. Portela Fernandes – professora do 
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Se por um lado a concepção de edifícios escolares exige uma equipa 

interdisciplinar, também, por outro lado, o estudo dos espaços concebidos exige 

uma interligação de diferentes saberes e disciplinas. Carlos SILVA, ainda a este 

propósito, afirma que a segunda razão (que motiva a falta de estudos nesta área) 

estará certamente ligada com a dificuldade de tratar e integrar interesses 

profissionalmente muito distantes, como sejam o arquitectónico, o médico- 

-higienista, o pedagógico, ou o político-administrativo, o que fez com que as 

poucas incursões neste campo privilegiassem apenas um ponto de vista (SILVA, 

2002: 19). 

 Na “Nota de Apresentação” (escrita por António NÓVOA) de uma outra 

obra que aborda a arquitectura, neste caso sobre os liceus do Estado Novo 

(MARQUES, 2003), NÓVOA refere o seguinte: 

 

“Estranhamente, a investigação histórica em educação ignorou esta realidade 

durante cerca de um século. É certo que se publicaram, episodicamente, apontamentos 

sobre certos edifícios escolares (brochuras de colégios, registos fotográficos, documentos 

de natureza política, etc.), mas faltou um esforço sistemático, de análise histórica, que 

revelasse a influência decisiva da estrutura física nas práticas de educação e ensino. 

Esta ausência tem vindo a ser preenchida nos últimos quinze anos, graças a um 

interesse renovado pela história da arquitectura escolar. Em todo o mundo, e também no 

nosso país, sucedem-se as pesquisas que, adoptando ângulos muito diversos, procuram 

estudar os edifícios escolares e o seu impacto arquitectónico, social e pedagógico.” 

(NÓVOA, 2003: 7). 

   

No mesmo texto, António NÓVOA realça, no caso português, os trabalhos 

pioneiros de Filomena Beja (Muitos anos de escolas, 1987), do arquitecto José 

AFONSO [coordenação5] (Escolas Primárias, 1984), de instituições como a 

                                                                                                                                                    

Ensino Técnico Profissional; Maria Isabel Rodrigues Anjo – professora do Ensino Primário; Maria 

de Lourdes Serôdio Rosa – representante do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção 

Educativa; Miguel Chalbert Santos – arquitecto estagiário; Sérgio Ramires Coelho – arquitecto 

estagiário (MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS / D. G. C. E. / G. E. P., 1970a: 1). 

5 O trabalho Escolas Primárias tem textos de diferentes autores. No exemplar desta obra, que 

consultei na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, não 



 29 

Escola Superior de Educação de Lisboa (Escolas - Espaços de Educação6, 1995) 

e como a Direcção Regional de Educação do Centro (Escolas – Memória e 

Realidade, 2000). NÓVOA refere ainda que a colecção de histórias dos liceus, 

intitulada “Liceus de Portugal” – Histórias, Arquivos, Memórias (2003), concede 

também uma atenção muito especial aos edifícios escolares e à sua arquitectura. 

Porém, este autor reconhece que num plano académico as duas obras de 

referência, que resultaram de dissertações de mestrado, são as de Carlos SILVA 

(2002) e de Fernando MARQUES (2003). 

Uma outra tese de mestrado com bastante pertinência no campo da 

arquitectura escolar, embora fora do “âmbito académico” das Ciências da 

Educação, é a de Júlio QUARESMA (1996): Arquitectura biológica – Conceito de 

qualidade no espaço “escola”. Esta tese é o resultado de uma dissertação 

apresentada na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 

(Mestrado em Tecnologia da Arquitectura e Qualidade Ambiental). 

No âmbito académico gostaria de chamar a atenção ainda para:  

- O trabalho de PAIS (2003): Espaços Escolares: Concepção, Percepção e 

Motivação, que é uma tese de mestrado onde o tema principal se relaciona com a 

concepção dos espaços escolares e com a percepção que temos dos mesmos;  

- O trabalho de PISA (2005), sobre o edifício escolar, ao nível do jardim de 

infância;  

- Uma prova final em arquitectura de Margarida PINHO (2006), que dá 

especial ênfase à Escola da Ponte (uma das nossas “P3” mais conhecidas);  

- Uma tese de mestrado de SILVA (2007), sobre o ensino individualizado e 

sobre as escolas de área aberta, que embora não aprofunde as problemáticas do 

espaço é um interessante documento sobre a prática pedagógica em escolas 

“P3”; 

- O livro de Gonçalo MONIZ (2007), sobre a arquitectura dos liceus: 

Arquitectura e instrução. O projecto moderno do liceu. 1836-1936; 

                                                                                                                                                    

se encontra qualquer referência a José AFONSO como autor, porém, segundo SILVA (2002: 19), 

o trabalho foi coordenado por ele. 

6 Esta publicação surge a propósito de uma exposição sobre Arquitectura Escolar, que fez parte 

das actividades comemorativas dos dez anos da Escola Superior de Educação de Lisboa. 
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- O texto de Margarida FELGUEIRAS sobre a arquitectura da escola 

primária em Portugal nos séculos XIX e XX, que se encontra num livro também de 

extrema importância para esta temática, sobre a escola e os seus “cenários” 

(GÓMEZ FERNÁNDEZ; ESPIGADO TOCINO & BEAS MIRANDA [Eds.], 2007). 

Outras obras de natureza menos teórica, mas igualmente importantes 

pelas representações iconográficas que nos transmitem, foram por mim 

consultadas, como os livros do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2003a e b), 

preparados pelo júri do Concurso de Valorização Estética dos Espaços 

Administrativos, e os livros sobre o espaço pedagógico de CARNEIRO; LEITE & 

MALPIQUE (1983a e b). Por falar em ícones, não poderia deixar de referenciar o 

trabalho sobre a herança educativa dos edifícios escolares, que através do 

Projecto Neothemi pretende criar um Museu Virtual7, com uma participação activa 

da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

No site da Neothemi podemos aceder a informação sobre a nossa herança 

educativa, nomeadamente sobre a evolução cronológica de edifícios escolares. A 

visualização de objectos que fazem, ou fizeram num passado recente, parte da 

escola dá-nos importante informação adicional que complementa toda a 

documentação que podemos encontrar numa biblioteca ou num arquivo. Talvez 

por essa razão a biblioteca municipal de Castanheira de Pêra tenha organizado 

uma exposição8 intitulada “A Escola de Outros Tempos”. Várias exposições deste 

género fazem-se por todo o país com uma enorme importância pedagógica, uma 

vez que através dos objectos expostos, e percebendo a utilidade que lhes foi 

dada, podemos compreender melhor as diferenças entre a escola do passado e a 

que temos nos nossos dias. 

Para além dos trabalhos anteriores, devo ainda destacar o livro de 

Filomena BEJA (1979): Vamos falar de escolas; o de Maria do Carmo MATOS 

(1986): Metodologia de avaliação da concepção arquitectónica dos equipamentos 

educativos e, também, uma publicação do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (1990): 

                                                 

7 Neothemi é uma rede de museus temáticos e de várias instituições. Para aceder a mais 

informação sobre esta iniciativa recomendo a consulta do site: http://neothemi.up.pt/. 

8 No DVD em anexo encontram-se imagens desta exposição, na pasta “Outras escolas e 

instituições”. 
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O passado da escola o futuro do ensino – catálogo da exposição do Porto 

(exposição realizada no Mercado Ferreira Borges de 31 de Março a 15 de Abril de 

1990). 

O primeiro dos três trabalhos citados no parágrafo anterior (BEJA, 1979) 

contém vários depoimentos de diferentes gerações e de várias entidades que nos 

revelam de um modo geral a falta de condições que existiam nas nossas escolas. 

Contém algumas passagens absolutamente elucidativas da precariedade que 

existiu, especialmente antes do 25 de Abril de 1974. As transcrições seguintes 

são apenas pequenos excertos, mas permitem-nos perceber a significativa 

melhoria de condições que tivemos nestas últimas décadas: 

 

“Fiz a 1ª classe numa escola muito velha, o chão era só buracos; por baixo havia 

uma cave e, uma vez por mês descíamos lá para apanhar os lápis, as borrachas, as 

canetas e tudo o que entretanto tinha caído. Casa de banho não havia.” 

(Testemunho de Mariana, 36 anos, func. pública – retirado de BEJA, 1979: 25). 
 

“As condições de luz eram péssimas; no Verão havia muito calor e sentia-se uma 

falta medonha de ventilação, no Inverno era frio e não tínhamos aquecimento: O pátio era 

lama. Como mobiliário tínhamos carteiras de dois lugares, todas partidas; o chão era de 

soalho cheio de buracos; uma vez, estávamos num ponto de Física e, no meio do silêncio 

demo-nos conta de uma rata enorme que foi até ao cesto dos papéis, apanhou um saco 

de batata frita ainda com migalhas e levou-o tranquilamente.” 

(Testemunho de M.ª Irene, 30 anos, desenhadora – retirado de BEJA, 1979: 27). 

 

 É curioso verificar que neste livro se tenta mostrar um pouco daquilo que 

se pensava em termos de futuro, o “último grito da moda” na organização dos 

espaços de sala de aula. Nas últimas páginas encontramos vários pormenores de 

diferentes projectos elaborados pela Direcção-Geral das Construções Escolares, 

entre eles uma planta de um núcleo de uma escola primária tipo “P3” (figura 1) e 

um estudo da “recuperação pedagógica” duma escola do plano dos centenários 

(figura 2) – no fundo, uma tentativa de adaptação ao “novo modelo” pedagógico 

que se tentava implementar. Em 1979 acreditava-se ainda na capacidade de 

difundir a outras escolas os princípios pedagógicos que se pretendiam aplicar nas 

“P3”, havia a crença de que tais princípios poderiam aplicar-se num outro edifício 
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com uma série de adaptações. No entanto, o factor humano foi descuidado, não 

houve uma formação de professores adequada e não havia, por parte de alguns 

professores, o desejo de aderir à mudança pretendida. 

 

Figura 1 – Núcleo de uma escola primária “P3” (retirada de Beja, 1979: 83) 

 

 

Figura 2 – Estudo, da década de setenta, da recuperação pedagógica de uma 

escola tipo “centenários” (retirada de Beja, 1979: 81) 
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Quanto aos outros dois trabalhos, voltando um pouco atrás, o livro de 

MATOS9 (1986), embora de natureza mais técnica, analisa os factores que têm 

influenciado as formas de organização espacial das instalações escolares, 

estabelecendo uma metodologia de avaliação das mesmas. Para além disso, o 

livro contém várias referências históricas e exemplos de arquitectura escolar de 

outros países. O catálogo da exposição do Porto (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

1990) apresenta-nos parte do inventário do património documental e museológico, 

realizado pelo Arquivo Histórico da Secretaria-Geral do Ministério da Educação. 

Nele podemos encontrar fotografias, documentos escritos e iconográficos, peças 

de mobiliário e de material didáctico, recriando os ambientes escolares do ensino 

primário, liceal e técnico. O trabalho de NÓVOA (2005), que inclui o CD-ROM A 

Educação Portuguesa – Corpus Documental (séc. XIX-XX), é um excelente 

complemento deste catálogo, embora concebido num outro contexto (quinze anos 

depois) e com uma perspectiva diferente, contém textos e várias referências 

históricas extremamente pertinentes para a abordagem das problemáticas do 

espaço escolar. 

Indirectamente ligados com a arquitectura escolar, gostaria ainda de referir 

os trabalhos de BARROSO (1995) e de CANDEIAS (1994). Estes dois estudos, 

mais na área da História da Educação, contêm também importantes referências a 

fontes escritas, iconográficas e textos fundamentais para compreender 

determinados espaços escolares e respectivas tendências pedagógicas. 

O estudo da arquitectura escolar não recebeu a atenção devida nas 

Ciências da Educação, como já foi dito anteriormente e tal como este pequeno 

levantamento o demonstra. Aliás, para MARQUES (2003: 10), uma das razões 

para a escolha desta problemática deve-se ao facto do tema da arquitectura e do 

espaço escolar não ter sido ainda suficientemente estudado no campo da História 

da Educação em Portugal. Porém, não foi apenas a escassez de investigações 

nesta área que me motivou para avançar com este estudo, mas principalmente a 

necessidade de compreender10 o que “falhou” com as escolas de área aberta 

                                                 

9 Maria do Carmo Fernandes Ribeiro de Matos, arquitecta responsável pelo projecto P3 em 1970. 

10 Esta necessidade de conhecer de forma mais profunda a realidade das escolas de área aberta 

surgiu quando pela primeira vez trabalhei numa delas e não percebi a razão de ser do seu nome, 
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“P3”. Ou seja, porque não resultou este projecto que pretendia acabar com a 

organização da escola por classes graduadas e ensino simultâneo, acabar com o 

princípio de “ensinar a muitos como se fossem um só” (BARROSO, 2001: 69). 

BARROSO (1995: 9) refere que este modelo escolar encontra as suas 

raízes em formas de organização colectiva dominantes (como o exército e a 

igreja) e na necessidade de adaptar o modo de ensino individual, ao ensino 

colectivo de grandes grupos. 

 

“ […] a evolução originada pela estatização e alargamento (classificação por 

idades, burocratização, obrigatoriedade, etc.) se faz a partir de uma “matriz” organizativa 

comum, gerada nas escolas das congregações religiosas desde os finais do século XIV 

                                                                                                                                                    

uma vez que funcionava como qualquer outra escola: cada professor com a sua turma no seu 

espaço de sala de aula (“fechado”). Durante vários anos (de 1998 até 2004) fui professor de 

Educação e Expressão Musical num projecto educativo da Câmara Municipal de Lisboa chamado 

Sensibilização à Música, projecto dinamizado com a pretensão de estimular e desenvolver a 

aprendizagem da música e das diferentes formas de expressão proporcionadas por esta (dança, 

movimento, execução instrumental, expressão corporal, etc.). O projecto tinha como alvo não só 

alunos, mas principalmente professores do 1º ciclo, pretendendo orientá-los na área da Expressão 

e Educação Musical. A Orquestra Metropolitana de Lisboa, através de várias animações, também 

fez parte integrante do Sensibilização à Música. A partir do ano lectivo de 2002-2003 o projecto 

passou a denominar-se Musicalix.  

   Assim, durante os vários anos a trabalhar no 1º ciclo fui passando por diversas escolas (Escola 

n.º 57 em Telheiras; Escola n.º 101 em Alvalade; Escola n.º 53 em Marvila; e Escola n.º 25 nos 

Olivais), com esta experiência apercebi-me da importância que a organização do espaço tem 

neste nível de ensino. Existem também razões afectivas para a escolha da temática desta tese, 

uma vez que a primeira escola em que trabalhei profissionalmente como professor foi uma “P3” 

(precisamente através deste projecto educativo da Câmara Municipal de Lisboa). Os colegas do 1º 

ciclo chamavam-na de área aberta, porém, o espaço físico já tinha sido alterado. Dentro da sala 

de aula, para além das diferentes disposições dos materiais, das diferenças entre alunos e da 

agradável luminosidade, não sentia grandes distinções entre aquela e as outras escolas do 

1ºciclo, apenas mais tarde vim a saber que afinal o espaço físico daquela “P3” já tinha sido 

modificado. Embora já não o fosse, no seu início aquela tinha sido uma escola de área aberta. Por 

tudo isto, senti a necessidade de compreender as preocupações originadas pelo projecto 

normalizado de escolas primárias “P3”. A implementação da inovação falhou naquele caso, dando 

lugar à mudança que posteriormente ocorreu: o fecho das áreas abertas.     
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(Irmãos da Vida em Comum), e desenvolvida nos “colégios” criados a partir do século XVI 

(jesuítas e reformistas) e nas escolas de primeiras letras, com a organização proposta 

por Jean-Baptiste de La Salle, no século XVIII. 

A “tecnologia da sala de aula” que foi sendo sistematizada ao longo desta 

evolução pressupunha a homogeneidade dos grupos de alunos e traduziu-se na criação 

de classes graduadas pela idade e pelos conhecimentos, com a finalidade de ser 

dispensado, de maneira simultânea, um ensino uniforme a um mesmo conjunto de 

alunos.” 

(BARROSO, 1995: 10). 

 

É muito pertinente a referência de BARROSO à influência do clero na 

tecnologia da sala de aula, especialmente se considerarmos que a sala de aula 

“tradicional” e a igreja apresentam, de facto, semelhanças notáveis: as carteiras 

em filas todas viradas na mesma direcção, o estrado (que na igreja seria o altar), 

os toques da campainha (o sino), a repetição de procedimentos (os rituais), a 

localização da escola (e da igreja) no espaço urbano, o livro único (a bíblia), o 

crucifixo11 e até, como aconteceria, entre nós, em pleno Estado Novo, a 

impossibilidade de casamento por parte das professoras sem a devida 

autorização do Ministro – Reforma de Carneiro Pacheco de 1936. 
 

“Art. 2.º A cada classe corresponderá um único livro, compreendendo as matérias 

de todas as disciplinas, e o Ministro da Educação Nacional fica autorizado a adoptar as 

providências necessárias para a sua elaboração. 

 (…) 
Art. 9.º O casamento das professoras não poderá realizar-se sem autorização do 

Ministro da Educação Nacional, que só deverá concedê-la nos termos seguintes: 

1.º Ter o pretendente bom comportamento moral e civil; 

2.º Ter o pretendente vencimentos ou rendimentos, documentalmente 

comprovados, em harmonia com os vencimentos da professora.” 

 (Decreto-lei n.º 27:279, de 24 de Novembro de 1936). 
                                                 

11 O crucifixo nas salas de aula voltou a gerar polémica em 2005 quando foi noticiado que 

o Ministério da Educação enviou ofícios às escolas onde foram detectados símbolos religiosos, 

ordenando a sua retirada. Esta foi a notícia principal da primeira página do Diário de Notícias de 

26 de Novembro, com o título: “Governo manda retirar crucifixos de escolas públicas” (CÂNCIO, 

2005). 
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“Em todas as escolas públicas do ensino primário infantil e elementar existirá, por 

detrás e acima da cadeira do professor, um crucifixo, como símbolo da educação cristã 

determinada pela Constituição.  

O crucifixo será adquirido e colocado pela forma que o Governo, pelo Ministério 

da Educação Nacional, determinar.” 

(BASE XIII da Lei n.º 1:941, de 11 de Abril de 1936). 

 

Além do já exposto, tal como na igreja, também nos edifícios escolares 

existiu a separação de sexos, decretada, mais uma vez, pela Reforma de 

Carneiro Pacheco, através do Decreto 27:279, de 24 de Novembro de 1936 (Art. 

5.º).  

Para SUAREZ PALOS (1987: 303), é evidente que ao longo do tempo as 

condições económicas, sociais e educativas sofreram importantes variações, no 

entanto, grande parte dos edifícios escolares permanecem ancorados ao 

passado, continuam sendo pouco acolhedores, incómodos, austeros e com 

aparência carcerária. Michel FOUCAULT (200412) reforça esta ideia da influência 

da prisão, dos mecanismos de poder e de vigilância na própria escola (onde o 

panóptico de Jeremy Bentham serve de exemplo paradigmático, uma vez que é 

uma composição arquitectónica de cunho coercitivo e disciplinar): 

 

“Acaso devemos nos admirar que a prisão celular, com suas cronologias 

marcadas, seu trabalho obrigatório, suas instâncias de vigilância e de notação, com seus 

mestres de normalidade, que retomam e multiplicam as funções do juiz, se tenham 

tornado o instrumento moderno da penalidade? Devemos ainda nos admirar que a prisão 

se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se 

pareçam com as prisões?” 

(FOUCAULT, 2004: 187). 

 

De facto, entre as escolas e as prisões podemos apontar notáveis 

semelhanças, por exemplo, nalgumas escolas secundárias, e também nas E. B. 

2, 3, temos um muro à volta dos edifícios (tal como nas cadeias), muitas vezes 

com um porteiro, temos toques (que nas prisões são as sirenes), temos os 

                                                 

12 A edição original é de 1975. 
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professores e funcionários (que são os guardas), temos as filas no refeitório, 

temos os espaços arquitectónicos organizados por blocos, etc. Na figura 3 

podemos ver o exemplo de um muro escolar com uma mensagem proibitiva: 

neste caso é especialmente grave o facto de não ter havido o cuidado de utilizar 

correctamente a nossa linguagem escrita – as paredes também educam. 

 

Figura 3 – Do lado de dentro do muro (da E. B. 2, 3 dos Olivais - Lisboa) 
 

Este muro pertence à escola onde leccionei no ano lectivo de 2008/2009. 

Por cima dos tijolos há ainda uma grade que serve para impedir os “estranhos” de 

entrar, mas também os alunos (“prisioneiros”) de sair. É claro que é usada sempre 

a desculpa da protecção, ou da falta dela, mas não seria melhor sensibilizar as 

crianças, em vez de graffitar paredes e de utilizar a coacção, apresentando 

razões e explicações que as levem a compreender as eventuais ameaças, 

conduzindo-as a uma aprendizagem sobre os perigos dos contactos com 

estranhos? Actualmente, as escolas possuem um sistema de cartão de estudante 

magnético que visa contribuir para uma maior segurança e facilitar o 

funcionamento dos serviços (secretaria, biblioteca e centro de recursos, papelaria, 

bufete e refeitório), mas também podem funcionar para aumentar o controle sobre 

os alunos (o que gastam no bufete, por exemplo, ou que livros requisitaram da 

biblioteca). Nas escolas, apesar dos elementos de modernidade que a tecnologia 
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nos traz, parece ser mais fácil controlar do que ensinar a viver em sociedade, a 

figura 3 é disso um exemplo.  

Se centrarmos agora a nossa atenção mais na evolução do espaço da sala 

de aula, teremos de reconhecer que, também aí, a escola não mudou muito. 

Tanto no ensino primário como no liceu (no ensino básico e secundário), 

tínhamos um professor a escrever no quadro preto e a leccionar para a sua 

classe. Passaram-se cerca de duas centenas de anos e o espaço da sala de aula 

mantém-se, de uma forma geral, praticamente inalterado, apesar das 

significativas mudanças sociais e tecnológicas ocorridas. É claro que temos luz 

eléctrica, computadores, retroprojectores, mais equipamento, melhores edifícios, 

mais material pedagógico, etc. Porém, e segundo WITTWER (1968: 73-74), ao 

nível das situações pedagógicas, ou seja, em termos da disposição dos 

equipamentos, das pessoas e dos objectos temos uma organização praticamente 

imutável. 

 

“Uma organização praticamente imutável, com as seguintes invariantes: 

- um local com, em geral, bancos e mesas, 

- um grupo de crianças, 

- um professor e um estrado, 

- um programa, 

- lições e trabalhos, 

- vigilâncias e sanções. 

E tudo vigiado pela autoridade religiosa ou política, ou por um grupo de pais e 

pessoas notáveis, ou pela administração ou ainda por várias dessas autoridades 

simultaneamente. 

Quem entrar hoje numa aula do ensino primário e até do curso preparatório, e se 

aventurar depois num anfiteatro de Faculdade – se encontrar lugar –, verificará essa 

analogia topológica.” 

(WITTWER, 1968: 73-74). 

 

Hoje em dia, na maioria das escolas do primeiro ciclo, já não temos o 

estrado, todavia, todas as outras invariantes referidas por WITTWER se mantêm. 

Vejamos ainda a opinião de um outro autor, especialista da UNESCO, que, 
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falando da concepção “tradicional” da escola, intensifica esta ideia de rigidez e de 

cristalização: 

 

“Dentro del aula los niños se ordenaban, a su vez, en filas para escuchar al 

profesor, situado en un extremo del salón junto a la pizarra, o responder a sus preguntas. 

Este arreglo dictó la forma y tamaño del aula, su equipamiento e iluminación, etc., y, en 

gran parte, determinó el diseño de la escuela, el cual, durante más de cien años 

permaneció fundamentalmente inalterable.” 

(VARGAS MERA, 1974: 23). 

 

De salientar que estes textos, apesar de não serem muito actuais, 

evidenciam realidades que ainda hoje persistem. No entanto, nos últimos anos, e 

principalmente através das novas tecnologias, o espaço educativo está a sofrer 

alterações radicais13. 

É claro que também as “pedagogias activas”, e a influência da Educação 

Nova, contribuíram para a transformação e inovação no espaço da sala de aula. 

Começa a haver uma maior flexibilidade: a colocação das mesas dos alunos 

começa a variar segundo as necessidades (por exemplo, consoante o trabalho a 

realizar pelos alunos seja individual ou em grupo); a mesa do professor perde o 

seu lugar preferencial (ou deixa mesmo de ser um espaço específico do professor 

                                                 

13 Uma delas será abordada no segundo capítulo: a ruptura das dimensões espaço/tempo, ou 

seja, a possibilidade dos alunos comunicarem com o professor/tutor em tempos e espaços 

distintos. Os centros de recursos, com possibilidades multimédia, e a organização do espaço nas 

salas de informática são apenas mais dois exemplos das alterações provocadas pelas novas 

tecnologias nas nossas escolas. Recentemente também tem havido um desenvolvimento do 

ensino à distância, através do e-learning, por exemplo, onde as pessoas podem aprender em 

qualquer lugar (os sites de “escolas virtuais” de algumas editoras de livros escolares e até mesmo 

as possibilidades de uso da plataforma Moodle revelam nitidamente esta nova realidade). Existe 

ainda a possibilidade do aluno escolher o professor que mais lhe convém e de entrar num “chat” 

com ele, é o que acontece no caso do site: http://www.tiraduvidas.eu/ (que me desculpem a 

publicidade). 
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para ser de uso colectivo) e as classes podem dividir-se em algumas zonas ou 

áreas especializadas (cantinhos de trabalho ou áreas de interesse14). 

Todavia, segundo SUAREZ PALOS (1987: 304), a organização 

“tradicional” do ensino, tão enraizada na actualidade, tem persistido. Apesar dos 

movimentos de reforma didáctica da escola que se englobaram no que se 

denominou “Escola Nova” (SUAREZ PALOS, 1987: 304), ou seja, apesar das 

novas correntes educativas que surgiram nos finais do século XIX e princípios do 

século XX, principalmente no período compreendido entre as duas guerras 

mundiais. Para BARROSO (2001: 63), se por um lado o século XIX marca o início 

da criação, estruturação e regulamentação dos sistemas públicos nacionais de 

ensino (pela imposição da escolaridade obrigatória e alargamento da oferta 

escolar, na maior parte dos países ocidentais), é no século passado que se dá a 

sua consagração, expansão e declínio.  

Segundo SUAREZ PALOS (1987: 303), é precisamente com o início do 

processo de escolarização obrigatória que aparecem as primeiras preocupações 

sistemáticas sobre as características do edifício escolar, principalmente em 

relação a questões de controlo e de higiene. Eram numerosos os factores que 

originavam a proliferação de doenças entre os alunos: aulas em salas bastante 

reduzidas, escassa higiene, alimentação deficiente, locais sem condições de 

ventilação e iluminação, etc. 

A estrutura física da sala de aula seguia uns padrões marcados não 

somente por critérios higiénicos, mas também por exigências didácticas, entre as 

quais SUAREZ PALOS (1987: 303) destaca a necessidade de vigilância, 

disciplina e controlo. Tanto as salas, como os corredores, os pátios e casas de 

banho, deviam estar controlados visualmente pelo professor. O olhar, como 

instrumento de vigilância constante, incitava à ordem e ao silêncio, por isso 

mesmo, a organização do espaço devia adaptar-se a formas regulares, sem 

obstáculos que impedissem o professor de observar todos os alunos em todo o 

                                                 

14 Alguns professores do 1º ciclo têm o cantinho da Matemática, do Teatro, da Música, da Poesia, 

etc. A este propósito, LEANDRO (2003) apresenta-nos alguns exemplos desses “cantos” nos 

jardins-de-infância: a área da leitura, a área polivalente (Música e Dança), a área do faz de conta, 

a área dos jogos, a área da expressão plástica e a área das experiências.  
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momento. Este é o princípio do panoptismo, projecto carcerário criado por 

Bentham, a que já me referi anteriormente.  

 

“O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar 

e reconhecer imediatamente.” 

(FOUCAULT, 2004: 166). 

 

A figura 4 e a transcrição que a acompanha (BRÁS, 1986: 8) ilustram bem 

este propósito de vigilância e controlo do ensino “tradicional” numa escola do 

plano dos centenários. De realçar que esta descrição (de 1986) foi feita num 

período em que era contestado o ensino em área aberta nas escolas “P3”. 

 

Figura 4 – Planta da sala de aula de uma escola dos “centenários” (retirada de 

BRÁS, 1986: 7) 

 

“ […] verificamos que o espaço da sala de aula é fechado. As janelas têm um 

peitoril alto, impedindo os alunos de olhar directamente para o exterior, de forma a não se 

“distraírem”. O espaço de ensino é único e bem definido. O mobiliário é de difícil 

mobilidade, pois é constituído por carteiras alinhadas na direcção do professor, pela 

secretária deste e pelo quadro preto. Este sistema de lugares fixos prende o aluno a um 
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lugar, dificultando-lhe a liberdade de se movimentar. Para as actividades físicas não há 

espaço próprio – um recreio coberto e um recreio descoberto são os únicos locais onde 

poderão ter lugar. 

Por outro lado, parece-nos evidente que este tipo de construção tem um mobiliário 

dedicado essencialmente às actividades de ler, escrever e contar, favorece uma relação 

unívoca, em que o professor vê bem todos os alunos, podendo facilmente controlar a sua 

actividade. 

O ritmo individual só em caso limite é respeitado pois, de uma maneira geral, 

todos os alunos executam a mesma actividade, ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo. 

Como é usual na Pedagogia Tradicional só é permitida a comunicação entre professor e 

cada aluno sendo geralmente proibidas as interacções entre os alunos.” 

(BRÁS, 1986: 8). 
 

No modelo de ensino “tradicional” as salas estão desenhadas de uma 

forma rígida e uniforme, sem possibilidade de comunicação entre si, com mesas 

dispostas em fileiras direccionadas para o professor, sem espaços 

multifuncionais, sem cantos de trabalho, com escasso mobiliário, pouco material e 

com um reduzido espaço por aluno (SUAREZ PALOS, 1987: 303-304). 

Segundo SUAREZ PALOS (1987: 304), estas características físicas da 

sala de aula “tradicional” respondem a determinados postulados pedagógicos, 

onde é valorizada a função coerciva do professor e a actividade passiva dos 

estudantes, uma organização didáctica em que todos os alunos trabalham ao 

mesmo tempo, realizando as mesmas actividades, que se resumem a observar, 

escutar, escrever, ler e responder às perguntas do professor. 

O desenho “tradicional” do espaço escolar admite um menosprezo dos 

alunos como pessoas (SUAREZ PALOS, 1987: 304), são amontoados, são 

privados de espaços pessoais, são encadeados em assentos duros, incómodos e 

estreitos, sendo-lhes impedida a liberdade de movimentos. Na pedagogia 

“tradicional” os alunos não são sujeitos activos da sua própria aprendizagem, 

estando a estrutura escolar (física, administrativa e didáctica) pensada para que 

se ajustem a ela e não ao serviço de quem aprende. É evidente que a posição 

das pessoas e objectos indica, nesta concepção, relações de poder e submissão 

entre o professor e os seus alunos. Quem possui um status mais elevado dispõe 

de maior e melhor espaço e possui mais liberdade de movimentos. 
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Como já foi referido, registam-se já ligeiras inovações, por exemplo, na 

evolução do mobiliário e na utilização de computadores em sala de aula. Porém, a 

organização “tradicional” ainda persiste na actualidade, apesar das pequenas 

novidades. Para BARROSO (2001: 79-80), o trabalho de grupo, a 

interdisciplinaridade, o team teaching, os métodos activos, a abertura de 

mediatecas ou centros de recursos são algumas das transformações que vão 

ocorrendo, aqui e acolá, com muito esforço e persistência dos “inovadores”, e que 

por vezes se estendem pontualmente para outros espaços e contextos. A 

disposição dos alunos na sala de aula, o tipo de trabalho executado e o 

relacionamento estabelecido entre alunos e professor vão desfazendo a 

aparência de rigidez e de uniformidade (que constituíam a imagem de marca da 

pedagogia colectiva). 

 

“Muitas destas alterações foram facilitadas por mudanças na arquitectura dos 

edifícios e do mobiliário escolar (mesas em vez de carteiras) e pelo aparecimento de 

novos equipamentos educativos.” 

(BARROSO, 2001: 80). 

 

Contudo, BARROSO (2001: 80) refere que o que mudou foi muito pouco e 

limitado a uma minoria de casos, pois o núcleo duro da organização da classe 

mantém-se (nos horários, na constituição das turmas, na divisão das disciplinas, 

na transmissão do saber, no processo de classificação dos alunos, na relação 

pedagógica).  

 

“Como vimos, apesar das críticas, das inovações e das reformas, a “classe” (um 

agrupamento predefinido de alunos que, face a face com um professor, aprende, em 

simultâneo, no mesmo espaço e no mesmo tempo, um conjunto delimitado de 

conhecimentos) continua a ser, no essencial, o módulo de base de todos os arranjos 

organizacionais, espaciais, temporais, pedagógicos, disciplinares, etc., que estruturam a 

escola, definem as práticas dos professores e regulam as actividades dos alunos”. 

(BARROSO, 2001: 80). 

 

Segundo BARROSO (1995: 20), no nosso país, 
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“ […] as tentativas de alterar esta organização pedagógica baseada na divisão 

dos alunos em classes anuais, com um sistema de classificação que através do 

mecanismo da repetência procura manter a “homogeneidade” dos agrupamentos para 

que todos os alunos possam ter, simultaneamente, o mesmo ensino, com o mesmo 

professor, num mesmo espaço, também falharam. 

É o caso das escolas primárias de “área aberta”, tipo P3 que procuravam atingir 

esse objectivo pela descompartimentação do espaço da sala de aula e pelo trabalho em 

equipa dos professores.”  

(BARROSO, 1995: 20). 

 

Com o movimento da “Educação Nova” (com Freinet, Ferrière, Claparède, 

entre outros, na década de 1920, e antes disso com notáveis pedagogos como 

Maria Montessori) também se pretendia derrubar estes pilares fundamentais da 

escola pública (generalizada no século XIX). Contudo, o projecto das escolas 

primárias de área aberta “tipo P3” pretendia ir um pouco mais longe, exigindo não 

só um ensino individualizado, trabalho de equipa por parte dos professores, 

metodologias activas, mas também uma nova concepção dos espaços escolares. 

Os projectos de escolas de área aberta pretendiam reformar pedagogicamente as 

escolas, davam uma nova forma aos espaços das salas de aula e por isso 

obrigavam professores e alunos a assumir uma nova postura perante o processo 

de ensino/aprendizagem (o espaço impunha de certo modo a pedagogia). 

Segundo DEROUET-BESSON (1996 : 103), as escolas de área aberta 

surgem no fim dos anos 1950 como uma inovação pedagógica inglesa (que 

consistia em favorecer o ritmo pessoal de cada aluno graças à pedagogia de 

projecto, à pedagogia de trabalho em grupo e à abertura da escola sobre o 

mundo). É óbvio que as ideias da “Escola Nova” influenciaram estes projectos. De 

facto, como nos diz SUAREZ PALOS (1987: 304), os postulados didácticos das 

pedagogias activas e da educação aberta provocaram mudanças físicas no 

edifício escolar, como as chamadas escolas de área aberta, caracterizadas pela 

ausência total ou parcial de paredes interiores, por espaços abertos com 

separações incompletas, por áreas instrutivas com tamanhos muito diversos. 
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Para BRUBAKER (1998: 20), as escolas de área aberta foram mesmo uma 

das mais importantes inovações desenvolvidas pelos EFL15: 

 

“One of EFL’s most important innovations was the development of the “open plan”, 

a concept that influenced the basic design of thousands of schools in the 1960s. This idea 

was easily understood: Instead of being designed with dozens of identical, boxy, and rigid 

classrooms (“the egg-crate plan” serving a program that was based on “cells and bells,” 

Harold Gores and his associates delighted in reminding us), the school of the future 

should be planned with large, open, and therefore flexible spaces. Without many inflexible 

walls, the open space would constantly adapt to the changing needs of the educational 

teams. Instead of having almost all academic activities in 30-foot by 30-foot permanent 

classrooms with one-hour segments of time regardless of the nature of the curriculum, the 

open spaces would be adaptable to changing educational needs. 

The open plan idea and its concept of flexibility were an important innovation in the 

1960s, but unfortunately, the idea was unacceptable to some teachers, administrators, 

and architects who didn’t want to change. In the following years most open plan schools 

returned to the old and comfortable programs. Open space was chopped up into 

classrooms with doors that could be shut.”   

(BRUBAKER, 1998: 20). 

 

Apesar do insucesso parcial das open plan schools, gostaria de realçar o 

facto de que nos Estados Unidos, segundo BRUBAKER (1998: 20), este tipo de 

projectos continua a estimular a criatividade de arquitectos e professores, uma 

vez que a construção de mais algumas escolas de área aberta ainda está a ser 

planeada. Efectivamente, como nos diz BRUBAKER, apesar da maioria ter 

deixado de o ser, algumas ainda sobreviveram, ou seja, algumas escolas de área 

aberta ainda se mantêm “abertas”:  

 

                                                 

15 Educational Facilities Laboratories, pertencentes à Ford Foundation, fundação que nos anos 

1960 estimulou a inovação em arquitectura escolar, atribuindo bolsas a escolas e a consultores, 

lançando as suas descobertas em publicações atractivas e dando conferências em escolas 

básicas, secundárias e comunidades com elas relacionadas (BRUBAKER, 1998: 16).   
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“Some open space schools have survived. We’d guess that only a small 

percentage of these schools are still “open”, and a few more have been built in recent 

years. Others are being planned.” 

(BRUBAKER, 1998: 20). 

 

Em Portugal, embora não haja planeamento para a construção de novas 

escolas de área aberta, existe a Escola da Ponte16 como uma das notáveis 

excepções que se mantém fiel à concepção arquitectónica original pretendida 

pelo projecto “P3”: 

 

“A Escola da Ponte é uma escola de área aberta construída por vontade dos 

professores, onde não foram erguidos muros nos lugares em que os arquitectos 

derrubaram as paredes. 

A arquitectura também desempenha um importante papel na concretização dos 

objectivos do projecto. A disposição espacial ampla encontra a sua maior expressão num 

conceito de escola aberta que se revê como uma oficina de trabalho, parafraseando 

Freinet, ou escola laboratorial, recorrendo a Dewey. É um edifício-escola que permite o 

desenvolvimento de uma pedagogia orientada para uma praxis social de integração do 

meio na escola e da escola na vida, aliando o saber ao saber fazer. 

Nesta escola não há salas de aula e não há aulas. Um espaço pode, no princípio 

de um dia de trabalho, acolher o trabalho de grupo, pode servir a expressão dramática, a 

meio da manhã, e pode receber, no fim do dia, as crianças que vão participar no debate. 

Num mesmo dia, o polivalente pode ser um espaço de cantina, de assembleia, de 

expressão dramática, de educação físico-motora…” 

(PACHECO17, 2004: 95). 

                                                 

16 Voltarei a falar desta escola “P3” dada a sua importância como um dos exemplos em que o 

projecto educativo respeitou a proposta arquitectónica inovadora. 

17 José Pacheco foi professor na Escola da Ponte (“P3” construída em Aves) desde 1976 até à 

sua aposentação no ano lectivo de 2004/2005. Actualmente, continua ligado ao projecto que 

coordenou durante vários anos. De acordo com CANÁRIO; MATOS & TRINDADE [orgs.] (2004: 

138), José Pacheco iniciou a sua carreira docente no Ensino Básico em 1972, no período que 

esteve na Escola da Ponte foi, juntamente com uma equipa de professores, para além de 

coordenador, o principal impulsionador e animador do projecto Fazer a Ponte. É licenciado em 

Ciências da Educação e mestre em Educação da Criança, foi membro do Conselho Nacional de 
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No nosso país, para PACHECO (sem data), é em 196318 que é dado o 

grande passo para o surgimento das escolas de área aberta. Segundo AFONSO 

[coord.] (1984: 88), é neste ano, a 31 de Dezembro, que é celebrado um contrato 

entre o governo português e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE). É então criado, no Ministério das Obras Públicas, um grupo19 

que se irá debruçar sobre as construções escolares, com a colaboração do 

Ministério da Educação Nacional. A equipa trabalhou sob a orientação de um 

consultor nomeado pela OCDE, o arquitecto Inglês Guy Oddie, sendo integrada 

num projecto daquela organização designado por DEEB (Development and 

Economy in Educational Building), do qual também faziam parte equipas de 

Espanha, Jugoslávia, Grécia e Turquia.  

O projecto experimental da Escola Piloto de Mem Martins20 foi elaborado 

para dar cumprimento às tarefas estipuladas no contrato celebrado com a OCDE. 

                                                                                                                                                    

Educação, foi investigador do Instituto Paulo Freire e é autor de várias publicações no campo da 

pedagogia. 

18 No entanto, no entender de CARVALHO (2001: 795), é em 1959 que é dado um “outro” primeiro 

passo pelo Ministro da Educação Francisco Leite Pinto. No sentido de vir a tornar possível a 

inserção da escola portuguesa no moderno esquema de correlação entre o ensino e a economia, 

Leite Pinto projectou a elaboração de um plano (Plano de Fomento Cultural), cuja realização 

ambiciosa necessitaria de meios técnicos e financeiros que excediam as possibilidades do nosso 

país. Disposto a não desistir do projecto, o Ministro da Educação decidiu estabelecer 

conversações com organismos internacionais, ligados aos estudos em causa, acabando por 

sugerir à OCDE a elaboração de um trabalho em comum. A sugestão foi bem aceite e esse 

programa foi estendido a outros países mediterrânicos (“atrasados” como nós nos mesmos 

aspectos educacionais). Desta iniciativa resultou uma alargada assistência dos especialistas da 

OCDE a Portugal, Espanha, Itália, Jugoslávia, Grécia e Turquia, organizando-se um plano comum 

que se denominou “Projecto Regional do Mediterrâneo”.    

19 Segundo AFONSO [coord.] (1984: 88), da equipa faziam parte os arquitectos Maria do Carmo 

Matos, Augusto Brandão e José Costa e Silva; os engenheiros Vítor Quadros Martins, Artur M. 

Gonçalves, José Elísio Santos e José Marques da Silva; como consultores pedagógicos Campos 

Tavares e António Henriques, Lopes Sequeira e Alambre dos Santos; nos estudos de electrotecnia 

a engenheira Guy de Azevedo e nos estudos de insolação o engenheiro Cavaleiro e Silva (LNEC).  

20 De acordo com publicação da ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA (1995: 58), foi 

inaugurada em 1964. Mas na verdade essa data não está correcta, uma vez que, como nos dizem 
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Através deste projecto, e tal como é referido num livro com edição da ESCOLA 

SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA (1995: 58), a arquitectura escolar em 

Portugal nos anos 1960 passa a reflectir novas concepções educativas e novas 

modalidades de trabalhar em sala de aula. 

 

“A escola que marca a ruptura é a Escola-Piloto de Mem-Martins cujo projecto 

surge na sequência de trabalho de equipa que integrou professores, técnicos de 

educação arquitectos e engenheiros e foi patrocinada pela OCDE (Projecto Regional do 

Mediterrâneo).  

Foi projectada para 4 classes, articuladas em volta de um pátio central. Os 

espaços não se circunscreviam às tradicionais salas de aula. Procurou-se corresponder 

às necessidades de realizar outros tipos de actividades, incluindo as de leitura, ocupação 

de tempo livre e as reuniões de professores. Denotava já a preocupação de flexibilizar a 

utilização das zonas de trabalho.” 

(ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA, 1995: 58). 

 

Posteriormente, em 1969, foi criada a Direcção-Geral das Construções 

Escolares21, integrando as estruturas do Ministério da Habitação e Obras Públicas 

encarregadas da construção de edifícios escolares. Para PACHECO (sem data), 

esta medida permitiu o estudo de novos planos de construção, alternativos ao 

projecto dos centenários.  

Através do Gabinete de Estudos e Planeamento, a D.G.C.E. pretendia 

estudar, de forma permanente, os problemas relacionados com o projecto, 

construção, apetrechamento e métodos de utilização dos edifícios escolares, em 

ordem a obter soluções mais adequadas às exigências pedagógicas e 

construtivas, dentro do melhor aproveitamento dos recursos financeiros 

(MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS / D. G. C. E. / G. E. P., 1970b: 2).   

No Gabinete de Estudos da Direcção-Geral das Construções Escolares 

foram vários os programas elaborados, cabendo a cada programa (P) um índice 

                                                                                                                                                    

BEJA et al. (2007: 44), a construção da escola foi concluída em Outubro de 1966 (na própria 

escola está uma placa do M.O.P. com a indicação dessa data) e começou a funcionar no ano 

lectivo seguinte. 

21 Decreto-lei n.º 49 169, de 5 de Agosto de 1969 (artigo 4º). 
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(1, 2, 3, 4, 5 e 6). Ao programa (P) que pretendia conceber um novo projecto 

normalizado de escolas primárias foi atribuído o índice 3 (P3). Assim nos surge o 

nome pelo qual estas escolas viriam a ser conhecidas.  

Neste novo projecto de escolas de área aberta, criado na sequência da 

Escola Piloto, havia a predominância de elementos pré-fabricados (pesados), 

possibilitando soluções económicas e de construção rápida (ESCOLA SUPERIOR 

DE EDUCAÇÃO DE LISBOA, 1995: 61). Não nos podemos esquecer que 

Portugal, na altura, vivia uma situação de guerra no ultramar, para além das 

habituais dificuldades económicas. 

Segundo PACHECO (sem data), em 1971, grupos de professores, 

influenciados por correntes cooperativistas, introduziram duas inovações no 

projecto: o trabalho em equipa (de 2, 3 ou 4 professores) e os núcleos de espaços 

para grupos de alunos, fugindo ao tradicional sistema de turmas/classes. Para 

PACHECO, o projecto “P3”, elaborado entre 1970 e 1972, apesar de ter sido 

enviado ao Ministério da Educação, nas suas diferentes fases, nunca obteve por 

parte deste qualquer resposta, favorável ou desfavorável, tendo-se vindo a 

verificar idêntica atitude, de total mutismo, na fase de generalização de 

construção de edifícios “P3”. Ao primeiro, em Quarteira, que entrou em 

funcionamento no ano lectivo de 1974/75, seguiu-se concurso para outros vinte. A 

construção, através das iniciativas das autarquias locais, generalizava-se. Os 

Ministérios22 não se aperceberam de imediato que tais escolas mereceriam uma 

atenção diferente, com alguns esclarecimentos para as comunidades locais e com 

uma formação específica para os seus professores (PACHECO, sem data).  

Como nos é dito por MENDES & MARINHO (1980), quando os arquitectos 

e técnicos de educação conceberam as nossas escolas de área aberta sabiam 

que a escola primária é um lugar onde a criança passa grande parte do seu 

tempo, sendo estes primeiros anos de aprendizagem fundamentais para a sua 

vida futura. O que se aprende, e principalmente a forma como se aprende, pode 

                                                 

22 A instabilidade política era enorme, pois só em 1974 tivemos cinco Ministros da Educação: 

Veiga Simão foi Ministro da Educação Nacional até ao dia 25 de Abril de 1974, seguindo-se 

Eduardo da Silva Correia, Vitorino Magalhães Godinho, Vasco dos Santos e Manuel Rodrigues de 

Carvalho (como Ministros da Educação e Cultura).  
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despertar ou bloquear toda a evolução da personalidade (MENDES & MARINHO, 

1980: 2).  

Assim, libertar a criança da rigidez dos espaços e das configurações 

“tradicionais” do mobiliário pareceu a esses pedagogos e arquitectos um passo 

importante para a livre expressão e desenvolvimento da espontaneidade e 

criatividade, naturais nas crianças, sendo, também, um passo decisivo para a sua 

socialização. As escolas do projecto normalizado “P3”, pelas suas características 

próprias (existência do grande espaço polivalente, tornando possível a sua 

utilização pela comunidade), facilitam também a interacção entre a escola e o 

meio social:  

 

“É área aberta de comunicação e colaboração dentro da escola, é área aberta 

para o meio e integração na comunidade.”  

(MENDES & MARINHO, 1980: 2). 

 

O ensino baseado no professor, da classe “tradicional” (de que falei antes), 

seria substituído, segundo MENDES & MARINHO (1980: 4), por uma 

aprendizagem em pequenos grupos que desenvolveria a expressão e o trabalho 

em comum, utilizando meios que facilitavam a apropriação de conhecimentos. A 

aprendizagem passava a ser uma criação colectiva (que não só desenvolve a 

cultura, como também a vida em comum): 

 

“Trata-se de um projecto educativo que põe em causa a estrutura escolar, 

propondo um outro modelo de vida na sala de aula, uma outra relação entre os vários 

grupos que constituem a equipa educativa (pais, professores, alunos, pessoal auxiliar), 

um outro modo de reflexão e de prática. O trabalho e vida em grupo, a exigência de 

escutar o outro, torna-se tão importante como a mudança de relações entre os 

professores e alunos, e como as aprendizagens a assegurar – da instrução passa-se 

abertamente para objectivos amplos de educação.” 

(MENDES & MARINHO, 1980: 4). 

 

O novo contexto socio-político, com cariz democrático, proporcionado pela 

revolução de Abril, parecia ser favorável à proliferação e desenvolvimento das 



 51 

escolas de área aberta. Na perspectiva de DEROUET-BESSON (1996 : 102), o 

ideal de democratização apelava, aos políticos, à generalização de novas formas 

de ensinar, mais centradas na autonomia dos alunos.  

Porém, existiram vários entraves na implementação deste novo paradigma 

escolar. Segundo PACHECO (sem data), no nosso país, só nos primeiros anos da 

década de oitenta se testemunharam alguns investimentos, quer na 

regulamentação do funcionamento destas escolas, quer na formação de 

professores. De facto, somente em Setembro de 198023 foram definidas as regras 

de fixação do corpo docente nas escolas “P3”. Foi também nesse ano que se 

realizou, de 24 a 28 de Março, o 1º encontro de formação de professores de 

escolas de área aberta (“P3”).  

Nos anos lectivos seguintes, apesar dos despachos24 publicados em Diário 

da República, mantiveram-se várias dificuldades no desenvolvimento do processo 

de ensino/aprendizagem nas nossas escolas “P3” (no ensino em equipa e na 

colaboração entre professores, prejudicada pelo processo de colocação dos 

mesmos), estando ainda a formação de docentes pouco orientada para uma 

“pedagogia activa” (PACHECO, sem data).  

O ponto 6 do Despacho n.º 274/81 pressupunha que o trabalho por parte 

dos professores fosse cooperativo: “cada núcleo de sala de aula deve 

corresponder a um espaço único de ensino, com um corpo de professores a 

trabalhar em equipa, de acordo com o programa elaborado em conjunto”. No 

entanto, não é apenas por decreto que se faz uma reforma.  

Em 198325 remetia-se para a Direcção-Geral do Ensino Básico e para a 

Inspecção-Geral de Ensino a aprovação de projectos de equipas de professores, 

legitimando-se também a introdução de regime de curso duplo nestas escolas. 

Para PACHECO (sem data), estas medidas coincidiam no tempo com a 

                                                 

23 A 13 de Setembro – Despacho n.º 84/80 que define regras de fixação do corpo docente e de 

funcionamento das escolas de ensino primário de área aberta (escolas P3) – ano lectivo de 1980-

1981. 

24 Despacho n.º 274/81, de 2 de Outubro (publicado em 14-10-1981) e Despacho n.º 41/EAE/83, 

de 25 de Maio. 

25 Despacho n.º 41/EAE/83, de 25 de Maio. 
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suspensão de um primeiro esboço de formação em “área aberta” e com o 

levantamento das primeiras paredes a isolar as salas (que haviam sido 

concebidas para comunicarem entre si): 

 

“Os espaços “abertos” desapareceram gradualmente. Os professores não haviam 

sido preparados para um trabalho com as características que as P3 apontavam. Umas 

vezes por falta de informação, em outras por falta de formação e sempre na falta das 

duas correntes, os professores refugiaram-se, ao menor pretexto, no seu espaço íntimo, 

num contexto de trabalho que correspondia à sua concepção de “aula”. A liquidação do 

projecto era factual quando, já em Outubro de 1986 a DGEB insistia, pela última vez 

neste capítulo, nas acções de sensibilização.” 

(PACHECO, sem data). 

 

Segundo PACHECO (sem data), este curto historial termina numa 

contestação generalizada que teve o seu apogeu em 1987. No mesmo ritmo das 

negações ao “modelo pedagógico tipo P3” sucedeu-se o fecho das áreas abertas, 

ergueram-se paredes entre os espaços (de área aberta) ou dispuseram-se 

armários, como muralhas, em improvisos arquitectónicos. Cada professor na sua 

sala, com os seus alunos, o seu método e os seus manuais, passou apenas a 

tolerar (como mal menor) o incómodo de ouvir as “lições” do colega do lado 

(PACHECO, sem data). 

 

 

2. Marco teórico da investigação 

 

Ao abordar o projecto “P3” (e mais abrangentemente as escolas de área 

aberta, que aparecem na segunda metade do século passado), seria interessante 

considerar a influência fundamental da Educação Nova e, ao recuar no tempo 

(embora fora do âmbito deste trabalho), conhecer também em profundidade as 

principais fases de construção escolar em Portugal26 (de que fazem parte, por 

                                                 

26 A este propósito ler, por exemplo, BEJA et al. (1990, 1997 e 2007), FELGUEIRAS (2007) ou até 

mesmo AFONSO [coord.] (1984).  
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exemplo, as escolas “Conde de Ferreira”, o jardim de infância do passeio da 

Estrela, o liceu Passos Manuel, as escolas de Adães Bermudes, os liceus da 

República, a escola normal de Benfica, os jardins-escola João de Deus - 

passando pelas “Normas da República” sobre construção escolar, pelas escolas 

da repartição das construções escolares, pelos liceus dos anos 30, pela 

construção do Instituto Superior Técnico, das cidades universitárias, das escolas 

Raul Lino e Rogério de Azevedo, pelo Plano dos Centenários, pelos liceus dos 

anos 40, pelas escolas técnicas, pelo “novo plano” de construção de escolas 

primárias (finais dos anos 1950 até aos anos 1970), pelo projecto-tipo 

normalizado para liceus, pela escola piloto de Mem Martins e depois, finalmente, 

chegaríamos à escola primária “P3”. 

À primeira vista, tendo em conta o já exposto (e a “lista” apresentada no 

parágrafo anterior), poderá parecer que o quadro teórico em que se baseia este 

trabalho estará apenas ligado à Arquitectura, mais concretamente à História da 

Arquitectura Escolar. De facto, esta última, seguindo as orientações de VIÑAO 

FRAGO (1994a), será fundamental para uma total compreensão da problemática 

que irei apresentar. Interessa-nos, contudo, contextualizar as escolas de área 

aberta num esquema explicativo que interprete e dê sentido às realidades 

construídas. 

 

“Una historia que requiere una nueva lectura de fuentes tradicionales –estatutos, 

reglamentos, discursos, memorias… - y el recurso a otras hasta ahora menos utilizadas 

como las autobiografías y diarios, los informes de las visitas de inspección, las 

descripciones del edificio, aulas o de la vida escolar en general, las memorias de 

arquitectos, fotografías e planos, cuadernos y diarios de clase, exámenes, mobiliario y 

material de todo tipo, calendarios y horarios escolares, inventarios y un largo etcétera de 

restos de la realidad social e cultural de las instituciones educativas.”  

(VIÑAO FRAGO, 1994a: 13). 

 

A Historiografia Educativa (embora com um âmbito mais alargado do que a 

História da Arquitectura Escolar) será parte fundamental do quadro teórico de 

referência deste estudo, tal como foi feito por Carlos SILVA (2002) e Fernando 

MARQUES (2003). Se, por um lado, determinado modelo arquitectónico configura 
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a pedagogia também a postura pedagógica condiciona os espaços escolares27 

(VIÑAO FRAGO, 1994b: 60; SILVA, 2002: 27), por isso: 

  

“Reconstruir la memoria de estos lugares no sólo contribuye a ilustrar uno de los 

silencios de la cultura de la escuela, sino que nos aproxima a intuir los contextos fácticos 

que han condicionando la invención de una tradición docente. La historia del oficio de 

maestro tiene que estar íntimamente asociada, pues, a la arquitectura y ecología de las 

aulas y demás espacios en que se ha gestado y desarrollado.” 

 (ESCOLANO BENITO, 2000: 229). 

 

Assim, seguindo a argumentação de ESCOLANO BENITO (2000: 229), 

não podemos dissociar a Arquitectura Escolar da História da Educação, para além 

de estarem intimamente ligadas entre si, ambas estão vinculadas à evolução das 

principais tendências pedagógicas. Como nos diz ESCOLANO BENITO (2000: 

229), a história do “ofício” de professor tem de estar intimamente ligada à 

arquitectura e aos espaços de ensino. 

Os aspectos físicos do espaço projectam elementos culturais e simbólicos 

que são possíveis de percepcionar numa aproximação histórica, no entanto, 

também dependem das acções dos indivíduos e das realidades sociais, sendo por 

isso cruciais para a Sociologia da Educação (PINTO, 1995: 92). Não nos 

podemos esquecer do papel social dos edifícios, uma vez que estes não são 

apenas um resultado, mas, principalmente, têm poder para produzir resultados, 

gerando transformações na nossa sociedade e nas nossas organizações 

educativas. 

Assim, não temos dúvidas de que as alterações na arquitectura contribuem 

para promover a mudança28 numa organização humana e complexa como é a 

escola. Como referi antes, a arquitectura condiciona o trabalho das pessoas, mas 

                                                 

27 A este propósito, ler o artigo de Antonio VIÑAO FRAGO (1994b). 

28 Voltarei a abordar a temática da mudança na terceira parte do segundo capítulo. 
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as pessoas também adaptam a arquitectura às suas necessidades e facilidades29. 

A modernização de prédios ou de edifícios é considerada por CHIAVENATO 

(2004: 410) como apenas uma mudança superficial, isto se as pessoas 

continuarem a fazer as mesmas coisas com as mesmas práticas que faziam antes 

(e se continuam a comportar-se como se nada tivesse mudado): 

 

“De nada adianta pretender fazer mudanças organizacionais ou mudanças 

culturais sem antes preparar as pessoas para fazer com que essas mudanças aconteçam 

realmente em seus comportamentos e práticas. As mudanças reais dentro das 

organizações somente ocorrem a partir das pessoas. Para fazer alguma mudança dentro 

da organização, o primeiro passo é mudar a cabeça das pessoas e prepará-las 

antecipadamente para a mudança. Mais do que isso, torna-se necessário preparar o 

ambiente psicológico adequado para a mudança e fazer com que as pessoas aprendam 

a aprender e a inovar continuamente. Sem isso, a mudança será apenas ilusória e 

passageira, e tudo voltará a ser como antes.” 

(CHIAVENATO, 2004: 410). 

 

De acordo com a citação anterior, devemos concordar com a opinião de 

PEREIRA (2004: 101) quando nos diz que para quem estuda o comportamento 

organizacional o que interessa são as pessoas que trabalham em conjunto. É 

claro que os elementos que condicionam essas pessoas também devem ser 

considerados (por exemplo: os espaços escolares e a forma de relacionamento 

de cada ser humano com o próprio edifício). No entanto, nunca podemos 

esquecer que as escolas são sistemas sociais, ou seja, são organizações. Para 

CHIAVENATO (2004: 36), uma organização é um sistema composto por pessoas 

em contínua e incessante interacção, sendo tudo o resto infra-estruturas ou 

plataformas de trabalho, tal como prédios, instalações, máquinas ou 

equipamentos.  

 

                                                 

29 Ou dificuldades – as escolas de área aberta que fecharam os seus espaços fizeram-no pelos 

problemas enfrentados pelas suas equipas docentes, problemas que iremos conhecer melhor ao 

longo deste estudo. 
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“Organizações são unidades sociais (ou agrupamentos humanos) 

intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir objectivos específicos. 

Estão incluídas nesse conceito as corporações, exércitos, escolas, hospitais, igrejas e 

prisões.” 

(CHIAVENATO, 2004: 20). 

  

Nas escolas não existe apenas o edifício, nas escolas existe um conjunto 

de pessoas que actuam juntas numa criteriosa divisão de trabalho para alcançar 

um propósito comum. As escolas, como as organizações, são instrumentos 

sociais por meio dos quais as pessoas combinam os seus esforços e trabalham 

juntas para atingir propósitos que isoladamente jamais poderiam alcançar 

(CHIAVENATO, 2004: 20). 

É exactamente por isso que o marco teórico da Organização Escolar é 

aquele que mais nos interessa na realização deste trabalho, embora esta linha de 

investigação não tenha sido, até agora, abordada directamente, de forma indirecta 

sempre esteve presente. Como nos disse há já vários anos GARCÍA HOZ (1970: 

211), na Organização Escolar têm cabimento os problemas da arquitectura, uma 

vez que uma escola necessita de determinados elementos materiais para 

desenvolver com eficácia a sua missão. Estes problemas vão desde a construção 

de edifícios até às instalações de elementos didácticos, passando pela 

decoração, pelos pátios, jardins escolares e, claro, pelas salas de aula (GARCÍA 

HOZ, 1970: 211-212). 

Para GARCÍA HOZ (1970: 224), a Organização Escolar tem como objecto 

de estudo a escola e os seus elementos, precisamente enquanto tais, sem que o 

estudo isolado de cada um destes elementos seja matéria própria da Organização 

Escolar: 

 

“A organização escolar tem por objecto o estudo dos elementos da escola quando 

partes do organismo escolar. Assim, à organização escolar compete o estudo do ensino 

dentro da escola, mas não tem de penetrar no estudo do ensino em si mesmo e em suas 

leis próprias, a não ser enquanto elemento da vida escolar que há-de impor-se em 

relação ordenada com os outros elementos. Do mesmo modo, é tarefa sua o estudo da 

construção dos edifícios, missão própria do arquitecto.” 

(GARCÍA HOZ, 1970: 224). 
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Ao conduzir a Organização Escolar para o quadro teórico desta 

investigação, assumo naturalmente a escola como uma organização. Tal como 

refere LIMA (1998), a escola constitui um empreendimento humano, uma 

organização histórica, política e culturalmente marcada. No entanto, a longa 

vigência de um determinado modelo escolar dominante, juntamente com o efeito 

produzido pela socialização através de variados processos, tendem a esbater os 

laços da construção organizacional e a realçar os contornos institucionais, 

normativos, que em breve se transformam em traços aparentemente definitivos e 

mesmo imutáveis (LIMA, 1998: 47).  

O projecto normalizado de escolas primárias “P3” procurou contribuir para 

uma nova concepção de paradigma escolar, através das escolas de área aberta 

procurou-se alterar um modelo dominante, porém, os esforços de mudança 

organizacional quase sempre esbarram ou colidem com alguma forma de 

resistência humana: 

 

“Para que a mudança ocorra, é necessário que exista um ambiente psicológico 

propício, uma cultura organizacional adequada, um estímulo individual e grupal para a 

melhoria e a excelência da organização.”   

(CHIAVENATO, 2004: 422). 

 

Torna-se agora ainda mais evidente a importância da perspectiva 

organizacional na realização deste trabalho. Como nos refere GARCÍA HOZ 

(1970: 204-205), compete à Organização Escolar o estudo de cada um dos 

elementos da escola e das relações que têm entre si. Para este autor, a ciência 

da Organização Escolar é definida como aquela que estuda analiticamente a 

escola e que também se dedica à análise da ordenação e das relações dos seus 

diferentes elementos a fim de contribuírem adequadamente para a educação dos 

escolares. No entanto, GARCÍA HOZ (1970: 220) realça que a escola está 

inserida numa sociedade mais ampla com a qual necessariamente estabelece 

relações: 

 

“De facto, toda a escola nasce por decisão de alguma sociedade a ela anterior: 

Família, Igreja, Estado. Estas sociedades, por outro lado, ainda depois de constituída a 
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escola, continuam a cooperar na educação. Eis aqui um novo capítulo da organização 

escolar: as relações sociais da escola, que podem considerar-se como um campo que 

compreende, primeiro, a relação com sociedades mais amplas nas quais vive o homem.” 

(GARCÍA HOZ, 1970: 220). 

 

Por um lado, a relação da escola com a sociedade, e mais concretamente 

com o Estado, conduz-nos a problemáticas relacionadas com a administração e a 

legislação escolares, mas ao mesmo tempo não deixa nunca de estar 

intimamente ligada com a sociologia das organizações educativas. O estudo da 

legislação escolar, por exemplo, torna-se cada vez mais necessário para 

compreender a situação educativa num país. Assim, e tendo em conta o 

enumerado anteriormente, considero de extrema importância o estudo das 

políticas educativas adoptadas, pois penso que também aí podemos apreender 

alguns dos significados ideológicos dos espaços escolares. Os modelos de 

espaço arquitectónico configurados por uma determinada ideologia política tem, 

na maioria das vezes, uma coerência com o próprio discurso que se pretende 

transmitir.  

Com tudo isto, tem pleno sentido a observação de LÓPEZ MARTÍNEZ 

(1999: 13) quando nos diz que a complexidade de qualquer investigação no 

âmbito da Educação torna difícil a definição do seu marco teórico, pela 

multiplicidade de disciplinas que contribuem com os seus conhecimentos, tanto no 

planeamento como no desenvolvimento da mesma. Tendo em conta essa 

dificuldade, mas em jeito de síntese dos parágrafos anteriores, considero que este 

trabalho se enquadrará fundamentalmente nos seguintes campos disciplinares, 

com a influência das respectivas perspectivas teóricas30: 

                                                 

30 Apesar de considerar fundamental a enumeração de um quadro teórico de referência dentro 

destas linhas de investigação (principais), assumo que esta é uma visão um pouco redutora, uma 

vez que tornou-se necessário recorrer a outras áreas de conhecimento que, embora sejam 

abordadas neste trabalho de forma menos aprofundada, são fundamentais para compreender a 

temática por mim desenvolvida. KEMP (1995: 13) refere mesmo que a Educação não é uma 

disciplina unitária. Segundo este autor, o estudo dos fenómenos educativos conduz naturalmente 

às áreas da filosofia, da psicologia e da sociologia, além da antropologia, da história e dos estudos 

comparados, que podem contribuir com esclarecimentos importantes. 
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1 – Organização Escolar – Sociologia da Educação; 

2 – História da Educação (uma perspectiva histórica permite enquadrar o 

projecto normalizado de escolas primárias “P3” não só no seu tempo, mas 

também leva à compreensão dos seus antecedentes e à sua pertinência na 

actualidade); 

3 – Arquitectura Escolar. 

Obviamente, e de acordo com VISEDO GODÍNEZ (1996: 7-9), o estudo do 

espaço escolar nas Ciências da Educação poderá ser enquadrado em diferentes 

áreas disciplinares: 

1 – Na História da Educação, através do estudo diacrónico das 

construções e edifícios, no estudo da regulamentação legal, ou na abordagem 

aos diferentes edifícios construídos e o tipo de utilização que ao longo do tempo 

                                                                                                                                                    

Cedo compreendi a necessidade de enveredar por determinadas “fontes” teóricas em particular, 

atendendo principalmente à temática escolhida. No entanto, reconheço que a excessiva 

especialização é perigosa. Se por um lado nos permite avançar mais rapidamente/facilmente 

sobre um objecto de estudo, por outro lado, não nos permite ter uma visão global sobre esse 

mesmo objecto. Segundo SANTOS (1989:11), o avanço da especialização torna impossível ao 

cientista (e já não apenas ao cidadão comum) compreender o quê e o porquê do que se passa à 

volta do habitáculo, cada vez mais estreito, em que vive em Scientiapolis.  

Com isto, não sabemos se a excessiva especialização foi o que aconteceu de melhor ou de pior 

na ciência. Porém, esse é um debate que ficará para um outro trabalho. Por agora, cabe-me referir 

que a complexidade do problema que irei apresentar necessita, em meu entender, de uma visão 

mais completa e global que justifica, em muitos casos, a superação de fronteiras disciplinares. Por 

isso, ainda que de forma esporádica, farão parte do quadro teórico de referência ciências como: a 

Sociologia da Educação, a Didáctica, a Antropologia, a Pedagogia, as Ciências Políticas, a 

Administração Educacional e a Filosofia da Educação. Esta última é muito importante em qualquer 

objecto de estudo, de acordo com KEMP (1995: 17), consideramos que num certo sentido todas 

as investigações deveriam ser em Filosofia, uma vez que é através do discurso filosófico que se 

aprende a conceptualizar, a definir termos, a manter argumentos válidos, estabelecendo relações 

causais e chegando a conclusões dignas de crédito. Segundo este autor, a adopção de uma 

atitude filosófica é particularmente importante quando se formula um problema, evitando que o 

investigador prossiga numa questão que não analisou, o que o conduziria a uma pesquisa não 

focalizada e a uma recolha de dados que poderiam tornar-se impossíveis de trabalhar (KEMP, 

1995: 17). 
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foi aí tendo o tratamento do espaço. Assim, a história do espaço escolar pode ser 

encarada como uma parte da História da Educação, ou da História da Legislação 

Educativa, ou até da própria História da Didáctica. 

2 – No campo da Didáctica, considerando aí as implicações que o espaço 

tem no currículo e vice-versa, averiguando a relação entre modelos e métodos 

didácticos e o tipo de espaço necessário ou adequado para a aplicação e 

desenvolvimento de tais métodos. 

3 – Como parte da Organização Escolar, tratando-se aí de determinar 

como deveria estar organizado o espaço escolar. Poderíamos partir do ponto de 

vista da macro-planificação, estudando normas legais que regulam as 

construções escolares, assim como os organismos encarregados da sua 

execução, supervisão e manutenção, tanto a nível central como periférico, ou 

autónomo. Do ponto de vista da micro-planificação escolar, no estabelecimento 

de necessidades de espaço para uma determinada instituição, em função do seu 

próprio projecto educativo, ou no estudo de novas necessidades de espaço, 

reconversão dos já existentes, ou na construção de algo novo que não foi 

edificado no momento inicial e até outras questões derivadas da organização 

interna dos próprios centros escolares, que originam constantemente 

remodelações do espaço existente, consequência da sua dinâmica 

organizacional, não negando a relação de concomitância com os aspectos 

didácticos derivados de estratégias metodológicas e da própria praxis escolar. 

4 – No campo da Pedagogia Comparada, através de estudos comparativos 

sobre a temática do espaço em planos de distintos países, ou de um mesmo país, 

tanto sincrónica ou diacronicamente, ou com referência a diferentes tipos de 

estabelecimentos (por exemplo, público ou privado, básico ou secundário), de 

uma mesma zona ou de zonas climáticas distintas, etc. Organismos 

internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization - U.N.E.S.C.O.) ou a Organização para a Cooperação Económica e 

Desenvolvimento (O.C.D.E.), apresentam-nos frequentemente estudos deste tipo. 

5 – Como parte da Política Educativa, como é sabido, historicamente, cada 

mudança de regime ou de partido no poder tenta impor o seu próprio modelo 
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ideológico ao sistema educativo, e consequentemente isso terá um fiel reflexo no 

tipo de espaço escolar e nos vários planos de construção que se estabeleçam. 

Inversamente, de acordo com o tipo de edifício construído poderemos deduzir que 

políticas educativas estariam por detrás de tais tipos de espaços, esta análise 

poderá fazer-se a vários níveis, quer seja em termos estatais ou mesmo 

municipais. Vários são os exemplos desta dimensão política da arquitectura 

escolar, actualmente temos em curso o “Programa de Modernização das Escolas 

do Ensino Secundário” que surge também para promover a economia e o 

emprego, uma vez que devido à crise económica se torna urgente o investimento 

público. Este programa pretende requalificar e modernizar os edifícios escolares, 

abrir a escola à comunidade e criar um modelo de gestão, manutenção e 

conservação dos edifícios (ROMANO, 2009a: 20). De acordo com ROMANO 

(2009a: 21), o Estado pagará à “Parque Escolar” uma verba de 70 milhões de 

Euros anuais. Ainda não temos o distanciamento temporal necessário para avaliar 

na plenitude tal intervenção, no entanto, tal como nos diz ROMANO (2009b: 5), no 

seu editorial, temos em curso a maior obra do Portugal democrático: “Quando 

terminar terá custado mais do que a Expo 98, a ponte “Vasco da Gama”, o Novo 

Aeroporto de Lisboa ou o TGV”. 

Num estudo já efectuado, MARQUES (2003: 156) associa de forma notável 

a arquitectura liceal às propostas estético-políticas do tempo da ditadura 

salazarista, refere “a valorização da dimensão disciplinar e simbólica do espaço 

liceal, através de um discurso arquitectónico impregnado de ideologia 

nacionalista, contribuindo para a inculcação dos valores – currículo oculto – 

venerados pelo Estado Novo.” Os edifícios escolares serviriam para reforçar o 

discurso político:  

 

“O liceu e o ensino liceal ocupam um lugar de relevo na discursividade do Estado 

Novo, participando numa realidade textual que pretende exaltar a obra feita. Do discurso 

sobressai uma estrutura semântica baseada em oposições sobre a capacidade de 

realização política da I República e do Estado Novo: desleixo / patriotismo, caos / ordem, 

decisões casuísticas / planeamento, atraso / progresso, ausência / presença de 

condições materiais e pedagógicas.” 

(MARQUES, 2003: 133). 
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“O empenho do Estado Novo na resolução do problema das instalações liceais 

enquadrou-se nos seus objectivos políticos mais gerais. Em primeiro lugar, derivou da 

necessidade de afirmação da capacidade realizadora do Estado, pronto a gerir 

eficazmente os recursos disponíveis, a bem do surgimento nacional e espiritual da nação. 

Em segundo lugar, surgiu da conveniência de fazer sentir aos ‘governados’ o interesse do 

regime pela melhoria da educação e formação dos portugueses, criando, ao mesmo 

tempo, as condições específicas para seleccionar os melhores da “raça” – o principal 

exemplo de sucesso deste processo de ascensão social era dado por Salazar. Neste 

contexto se enquadra a construção de ambientes educativos adequados à formação de 

quadros técnicos para a administração pública e à selecção de uma elite dirigente, 

sensível aos princípios de ordem, obediência e autoridade, presentes na concepção e 

organização do espaço do liceu. Em terceiro lugar, resulta da necessidade de 

materializar, através da arquitectura, um conjunto de princípios, valores e símbolos, caros 

à sua ideologia totalitária e essenciais ao processo de legitimação da nova ordem 

nacionalista e corporativa. Daqui resultou uma concepção arquitectónica do liceu como 

monumento ‘moderno’ da portugalidade.” 

(MARQUES, 2003: 155). 

 

MARQUES (2003: 157) refere o investimento do Estado Novo no liceu 

como “lugar-símbolo”, como território exemplar da nova ordem social, apesar 

desta imagem de imponência, que podemos atribuir aos liceus, o acesso ao 

ensino era restrito e estava longe de satisfazer as necessidades de formação, 

numa época em que o combate ao analfabetismo não teve um sucesso alargado. 

Poderíamos ainda recordar toda a simbologia utilizada nas escolas do Plano dos 

Centenários, embora com carácter mais simplista não deixam de conter 

elementos que fazem parte do discurso ideológico: o crucifixo, os retratos, o 

mastro da bandeira, os brasões municipais, os escudos nacionais (que eram 

colocados por cima das portas principais das escolas primárias, no caso das tipo 

Estremadura eram de cantaria), etc. Podemos observar na figura 5 o mastro da 

bandeira colocado por cima de um brasão. Noutras escolas primárias, tal como 

podemos ver na figura 6 (“entrada de uma escola primária tipo Estremadura”), 

encontramos o escudo ainda mais próximo do cimo da porta. 
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Figura 5 – Escola primária tipo Alentejo, situada perto de Évora 
 

 

Figura 6 – Entrada de uma escola primária tipo Estremadura, retirada de BEJA et al. 
(1997: 73) 

 

Gostaria também de dar o exemplo de uma forma ainda mais explícita de 

transmitir mensagens políticas através do espaço escolar (ver figura 7), e 

continuamos aqui com um exemplo associado aos símbolos nacionais, neste caso 

à bandeira, só que nesta situação o objectivo não é enaltecê-la, mas 
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precisamente o contrário, as duas bandeiras são pisadas para mostrar a oposição 

às opções e “posturas” políticas daqueles países. 

 

Figura 7 – Pavimento à entrada de um edifício da Universidade de Yazd – no Irão 
 

Haveria muito mais a dizer sobre a área disciplinar da Política Educativa e 

das suas relações com o espaço escolar. No próximo capítulo será apresentada a 

dimensão micropolítica e sociopolítica, a partir de uma reflexão sobre um texto de 

HARGREAVES (1992) que aborda o tempo e o espaço no trabalho dos 

professores. O estudo do espaço escolar terá sempre uma dimensão 

pluridisciplinar, uma vez que pode ser abordado a partir de várias perspectivas, 

que embora distintas podem ser utilizadas em simultâneo. Contudo, de uma forma 

geral, enquadraria esta investigação também dentro da área da Sociologia da 

Educação, uma vez que qualquer estudo sobre esta temática não pode ignorar as 

pessoas (a forma como diversamente interagem entre si e como utilizam os 

edifícios) – esta dimensão das relações sociais é afinal o principal objecto de 

estudo da Sociologia. 
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CAPÍTULO II – Espaço e tempo 
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1. Distribuir para instruir 

 

A distribuição é sinónimo de disposição, arranjo, repartição dos diferentes 

elementos. De facto, no Dicionário da Língua Portuguesa que disponho em casa 

(COSTA & MELO et al., 2001: 561), distribuir surge como sinónimo de “dar ou 

entregar a diversas pessoas; repartir; espalhar; pôr por ordem; dispor (…)”. Este 

subcapítulo pretende evidenciar a importância dos vários tipos de “fragmentação” 

que ocorrem nas nossas escolas de forma a condicionar o processo de 

ensino/aprendizagem (é dada especial atenção às formas de distribuição a que 

“instrução” recorre para aumentar as possibilidades de controlar, disciplinar, “pôr 

por ordem” e na ordem). Para além da importância que tem a atribuição de 

espaços nas organizações escolares, também o tempo é distribuído de acordo 

com os princípios da “racionalidade técnica” que impera nas nossas escolas 

(FORMOSINHO & MACHADO, 2009: 11). Como referem FORMOSINHO & 

MACHADO (2009: 19): 

 

“Na verdade, a anuidade escolar e as suas fracções temporais (período escolar, 

horário quinzenal ou semanal, jornada escolar, tempo lectivo) formatam, enquanto 

variável escolar, todo o trabalho docente e “ensinam-lhe” a compartimentação horária do 

ensino […]. Por outro lado, a programação anual e a “cronogramação” do ano escolar, ao 

mesmo tempo que requerem do professor capacidade para administrar o tempo escolar, 

naturalizam a descontinuidade das aprendizagens e a descontinuidade do ensino. 

A educação escolar é descontínua porque se organiza em ensino 

compartimentado ao longo do dia, fazendo atribuir um professor a um grupo de alunos – 

a turma – que aloca num determinado espaço escolar – a sala de aula. Por isso, a escola 

vem sendo associada a uma ou mais salas de aula, onde um professor dá a sua lição a 

uma turma de alunos com o objectivo predeterminado de transmitir uns blocos de 

conhecimentos perfeitamente delimitados nos programas. Esta “gramática” da escola 

contribui para a ritualização das normas burocráticas e, impondo a racionalidade 

normativa sobre as pessoas e os contextos, sacraliza a norma que é instrumental e 

contribui para a dualidade entre os fins da educação e os meios que conduzem à sua 

prossecução.” 

(FORMOSINHO & MACHADO, 2009: 19). 



 68 

De acordo com estes autores, também NETO-MENDES (1999: 363) fez 

alusão a diversas dimensões e divisões do tempo escolar: 

 

“O tempo escolar é um conceito que aparece subdividido em diversos conceitos 

instrumentais que professores, alunos e auxiliares de acção educativa e, até, pais, usam 

todos os dias: ciclo, ano escolar, ano lectivo, período (1º, 2º e 3º), são alguns destes 

conceitos instrumentais que ajudaram igualmente a consolidar uma certa gramática 

escolar, tal como a conhecemos hoje: um ciclo é constituído por “x” anos de escolaridade, 

o ano lectivo, com a duração mínima de 180 dias (DL n.º 286/89, art. 2, 1-), organiza-se 

na base de um horário semanal que pode ser desenvolvido em dois turnos (no ensino 

regular), o turno da manhã e o da tarde. A carga horária alocada a cada uma das 

disciplinas está previamente definida no respectivo plano curricular (ver mapas do DL n.º 

286/89), quase sempre de forma universal e uniforme.” 

(NETO-MENDES, 1999: 363).  

 

O horário escolar subdivide o tempo de aprendizagem dos nossos alunos, 

estas subdivisões reflectem-se também na distribuição dos espaços – as tabelas 

de horários apresentam quase sempre a divisão temporal associada ao espaço, 

em determinado tempo os alunos estão em determinada sala até determinadas 

horas. Além disso, nas diferentes fases de vida estudantil, nos diferentes níveis 

de ensino, os alunos experimentam diferentes espaços em diferentes períodos de 

tempo, geralmente o pré-escolar é feito num sítio, o 1º ciclo é feito num outro, no 

2º ciclo há uma nova mudança em termos de ocupação espacial e por aí adiante. 

Não convém esquecer que as escolas básicas integradas proporcionam vários 

níveis de ensino num mesmo espaço, mas mesmo aí há diversificações quanto à 

ocupação dos edifícios de acordo com os anos de escolaridade.  

Na realização do trabalho de campo para esta investigação tive a 

oportunidade de visitar, em 3 de Outubro de 2007, uma escola que por falta de 

condições, nomeadamente a realização de obras, se vê obrigada a “deslocar-se” 

para o espaço do 2º e 3º ciclos, para a E.B. 2, 3 Pedro de Santarém – sede de 

agrupamento. Tal aconteceu com a Escola Básica do 1º ciclo Padre Álvaro 

Proença – ver figuras 8 e 9. Esta situação foi geradora de conflitos. Alguns pais, 
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por exemplo, manifestaram temer o convívio dos filhos com outros jovens, 

bastante mais velhos, da E.B. 2, 3 Pedro de Santarém.  

 

Figura 8 – E. B. 1 Padre Álvaro Proença, funcionando em contentores colocados na 
“pista” de atletismo da E.B. 2, 3 Pedro de Santarém 

 

Figura 9 – Perspectiva a partir  do interior de uma das salas (contentor) da E. B. 1 
Álvaro Proença – com uma “tradicional” disposição do mobiliário 

 
A situação conflituosa descrita no parágrafo anterior não é caso único, aliás 

HERAS MONTOYA (1997: 162-163), na sua tese de doutoramento, descreve uma 

situação idêntica que acaba por impor uma nova divisão dentro do espaço 

escolar: 

 

“[…] el patio recobra de nuevo su fisionomía anterior, es decir,  se convierte en 

una zona común para todo el alumnado. Luego, a mediados del curso 1990- 
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-91, el patio se vuelve a dividir en dos zonas: una para el alumnado infantil y, otra, para el 

alumnado de EGB. Muchos problemas de fondo (como violencia en el patio, atropello del 

alumnado infantil, compra de chucherías en el quiosco a través de la valla metálica, etc.), 

contribuirán a que se materialice de nuevo la división del patio  de recreo.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 162-163). 

 

É necessário que a escola cumpra o seu papel, ensinando a conviver com 

a diferença, de acordo com os exemplos anteriores temos situações conflituosas, 

mas é preciso ensinar a viver em convívio e procurar atenuar as divisões 

existentes31. Nalgumas escolas, como na Escola da Ponte, alunos de diferentes 

níveis, com idades diversas, trabalham em conjunto, os conflitos podem ser 

suavizados, desde que aos alunos sejam transmitidos valores de partilha e de 

convivencialidade.  

Todavia, tradicionalmente e historicamente foram “construídas” divisões 

quanto ao nível de aprendizagem. Como referem FISH & LOOMER (1976: 8), a 

introdução da escola secundária (do liceu), juntamente com o aumento da 

população dos centros urbanos trouxe uma mudança organizacional nas escolas 

públicas, nas cidades que tinham escolas “primárias” (grammar schools) e ensino 

secundário (high schools) um plano de organização era necessário de modo a 

que os estudantes fossem capazes de fazer uma transição “suave” (smooth 

transition) entre os dois níveis de ensino. Assim, um sistema graduado foi 

desenvolvido progressivamente de modo a tornar possível a verificação do 

progresso das aprendizagens e o prosseguimento dos estudos dos vários alunos 

de acordo com um padrão semelhante. De acordo com FISH & LOOMER (1976: 

8), é neste período que é desenvolvido o mais duradouro design da arquitectura 

escolar americana (e, podemos acrescentar, também mundial), estes autores 

referem o facto de que durante um século pouco mudou na educação e dão o 

exemplo da Quincy Grammar School, onde os alunos estavam divididos por graus 

e por classes de cerca de cinquenta e cinco alunos:  

                                                 

31 Tal como já tive a oportunidade de referir no capítulo I, durante vários anos uma das “divisões 

existentes” consistia na separação de sexos dentro do espaço escolar, também aí foi necessário 

aprender a conviver com a “diferença”. 
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“[…] little changed in education from 1850 to 1950”. 

(FISH & LOOMER, 1976: 9). 

 

 “It was during this period that the most enduring design in American school 

architecture was developed. In 1848 the Quincy Grammar Schools was built in Boston. 

This school exemplified a new architectural approach to school design and established 

the box-shaped classroom and the egg carton interior design as the standard for school 

architecture in this country for more than a century […]. Each of these classes met in a 

classroom twenty-six feet wide and thirty-one feet long. The building itself consisted of 

three floors with four identical classrooms on each floor.” 

(FISH & LOOMER, 1976: 8-9). 

 

Para FORMOSINHO & MACHADO (2009: 23), uma das marcas distintivas 

da “cultura escolar” está no princípio da uniformidade, de normas, de espaços, de 

tempos, de alunos, de professores, de saberes e de processos de inculcação. 

Num texto “clássico”32, FORMOSINHO (2007: 19) fala-nos do currículo como um 

conjunto de conhecimentos que são ensinados, agrupados (divididos) em 

disciplinas, tal é feito de uma forma uniforme para todos os alunos, para todas as 

escolas e professores. De acordo com este autor, este “uniformismo” do currículo 

tem sido independente das características e aptidões dos que o transmitem, dos 

que o recebem e até das condições da sua implementação. Além disso, 

FORMOSINHO (2007) refere ainda o “sequencialismo”, ou seja, que o currículo 

escolar vai no sentido da preparação para o grau escolar imediatamente superior, 

não existindo apenas uma divisão dos conhecimentos por disciplinas (e por 

conteúdos), mas também por níveis de aprendizagem. 

BARROSO (2001: 68), a propósito da “invenção da pedagogia colectiva”, 

refere que inicialmente as crianças eram ensinadas pelo “modo individual”. O 

espaço e tempo escolares eram, nesta altura, simultaneamente de lazer, de 

trabalho e de ensino, o professor controlava directamente este último através da 

chamada dos alunos para perto de si para a lição. Como nos diz BARROSO: 

 

                                                 

32 Publicado pela primeira vez, pela Universidade do Minho, em 1987. 
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“A organização da “escola” era fluida, sem sistemas de coordenação entre os 

seus elementos, sem especialização de funções, sem compartimentações rígidas, quer 

de alunos, quer de matérias, quer de espaço, quer de tempo. A própria escolarização era 

vista como um processo contínuo, e os alunos abandonavam a escola quando “estavam 

prontos” (na própria terminologia utilizada na época).” 

(BARROSO, 2001: 68). 

 

Contudo, este modo de ensino foi posto em causa quando o “ensino 

simultâneo” foi adoptado, tendo Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) como um 

dos primeiros difusores. ARÉNILLA et al. (2001: 302) consideram que a 

originalidade deste ensino consistia no “rompimento” com o método individual que 

prevalecia até àquela altura: 

 

“ […] rompe-se com o método individual que prevalecia até então; de facto, 

habitualmente, os alunos eram reagrupados em turmas muito numerosas, onde as suas 

idades e níveis eram completamente discordantes, onde cada um tinha a sua própria 

tarefa. As condições eram tais que o professor desempenhava um papel essencialmente 

disciplinar, geralmente brutal, e os progressos escolares das crianças eram 

problemáticos. Nas escolas de padres das Escolas Cristãs, as crianças eram lentamente 

reagrupadas em função do seu nível e um mesmo grupo era ocupado com uma mesma 

tarefa. As que tinham mais idade ou estavam mais avançadas tinham responsabilidades 

de enquadramento em relação às mais jovens e ajudavam-nas no seu trabalho. Já se 

desenhavam as primícias do ensino mútuo.” 

(ARÉNILLA et al., 2001: 302). 

 

Segundo ARÉNILLA et al. (2001: 302), estes novos métodos, ao mesmo 

tempo que permitiam definir turmas particularmente numerosas (até à centena de 

alunos), permitiam uma melhor atenção e uma maior motivação das crianças, 

contribuindo, desta forma, para alterar as relações entre professor e estudantes, 

melhorando a disciplina e consequentemente a eficácia do ensino. Esta 

abordagem tinha ainda a vantagem de permitir a utilização de material 

pedagógico unificado (utilização do quadro negro, de mapas murais, utilização 

dos mesmos livros e manuais, etc.), uma vez que todos os alunos de um mesmo 

grupo estudavam a mesma coisa. 
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Para BARROSO (2001: 68), a adopção do “modo simultâneo”, no século 

XVIII, e do “modo mútuo”, no século seguinte, tem correspondência com a 

introdução de critérios de racionalidade no trabalho pedagógico por duas razões, 

em primeiro lugar, devido ao crescimento de efectivos que eram escolarizados e, 

em segundo, à necessidade de tornar a organização da escola num instrumento 

de inculcação de valores e de normas sociais, enquadrando o próprio processo de 

escolarização das classes populares com a preparação, nos primórdios da 

Revolução Industrial, para o trabalho fabril. Nas palavras de BARROSO: 

 

“ […] a solução adoptada passava pela divisão do trabalho dos alunos, pela 

especialização de funções docentes (com recurso a monitores ou a auxiliares do 

professor), pela seriação do espaço (ainda que no interior de uma mesma sala), do 

tempo (horários detalhados), dos saberes (compartimentação das matérias), e dos alunos 

com a divisão em “classes” e secções, no ensino simultâneo, ou de “monitorias”, no 

ensino mútuo.” 

(BARROSO, 2001: 68). 

 

A “classe”, que inicialmente era uma simples divisão de alunos, vai-se 

transformando progressivamente num padrão organizativo para departamentalizar 

o próprio espaço escolar e o serviço dos professores. Adquirindo, ao mesmo 

tempo, um valor de “medida” da progressão escolar e de divisão temporal desse 

mesmo percurso, uma vez que a palavra “classe”” acaba por se tornar sinónimo 

de “ano” de escolaridade (BARROSO, 2001: 69). Para BARROSO (2001: 69), 

esta evolução obedece a princípios claros de racionalização e de eficiência, 

procurando ensinar ao mesmo tempo ao maior número de alunos com o menor 

dispêndio de meios. Porém, com muitos alunos em sala de aula, com a 

uniformização do tempo e do espaço que é proporcionada pela “classe”, onde o 

ensino mais individualizado é negligenciado, passamos a ter para os diferentes 

alunos a imposição de um tempo idêntico de aprendizagem para todos. A este 

propósito também LIMA (2005: 21) refere que: 

 

“O controlo do tempo e do espaço, a especialização e a fragmentação, a 

separação entre concepção e execução, os conceitos de ordem e disciplina, representam 
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alguns dos elementos de carácter racionalista e mecanicista que é possível identificar já 

nas escolas religiosas, mesmo antes da expansão da escola pública a partir do século 

XIX. Tal como na origem da fábrica manufactureira, a organização escolar transporta 

consigo, seminalmente, um projecto de poder e de controlo que só muito superficialmente 

poderia justificar as suas opções estruturais e morfológicas em termos de uma mudança 

radical da tecnologia organizacional, isto é, do processo pedagógico de transmissão. Tais 

dimensões de dominação, de ordem hierárquica e de controlo centralizado, foram muito 

apreciadas por Frederick Taylor, que as observou interessadamente como características 

escolares e lhes reconheceu utilidade para a organização industrial, sob os princípios da 

«administração científica».” 

 (LIMA, 2005: 21). 

 

Não será despropositado salientar que esta perspectiva 

“taylorista”/“fordista”, que ainda hoje se impõe nas nossas escolas, e que 

negligencia o ritmo individual, fará tanto sentido como a indiferenciação da divisão 

e atribuição temporal aplicada a tratamentos médicos. Richard SENNETT (2009) 

ilustra bem esta situação que se pode transpor para a Educação: 

 

“El «fordismo» llevó al extremo la división del trabajo: cada trabajador realiza una 

tarea que se mide lo más precisamente posible mediante estudios de tiempo-movimiento; 

el resultado se evalúa en función de objetivos que, una vez más,  son puramente 

cuantitativos. Aplicado a la atención de la salud, el fordismo controla el tiempo que los 

médicos e los enfermos destinan a cada paciente; un sistema de tratamiento médico que 

se basa en la concepción de la autonomía de sus partes tiende a tratar hígados 

cancerosos o espaldas fracturadas y no a pacientes como totalidades.” 

(SENNETT, 2009: 65). 

 

De facto, não faz sentido que alunos diferentes, apesar de terem a mesma 

idade, aprendam exactamente os mesmos conteúdos no mesmo período de 

tempo. Porém, a nossa herança histórica tornou difícil a mudança do modelo de 

pedagogia transmissiva, mudança da tal tecnologia organizacional escolar 

apontada por Licínio LIMA (2005). Desta forma, e também por razões 

economicistas, a tendência foi aceitar como “natural” a atribuição de um mesmo 

tempo e espaço de aprendizagem para alunos que embora tenham 
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conhecimentos díspares, mais ou menos “avançados”, acabam dentro de uma 

mesma “classe”, com lugares bem definidos dentro dela. 

Recentemente, a propósito de um texto que tive a oportunidade de 

escrever para a última publicação online do PEB Exchange33 (MARTINHO & 

SILVA, 2008), surgiu também na Internet um artigo de Sara OLIVEIRA (2009), no 

“Portal da Educação” educare.pt, que, fazendo alusão ao texto que redigi com o 

arquitecto José Freire da Silva, nos apresenta como título: “Escolas sem lugares 

marcados”. Esta é sem dúvida uma característica pouco habitual nos nossos 

estabelecimentos de ensino e muito mais em consonância com o espírito das 

escolas de área aberta, ou seja, a não imposição de um lugar fixo e a 

possibilidade de deslocamento pelo espaço de aprendizagem, não só por parte 

dos professores, como é mais habitual, mas também, e especialmente, por parte 

dos alunos: 

 

“Numa escola de área aberta praticamente não há divisões entre salas, os 

espaços são amplos e acolhem alunos de diferentes níveis de ensino e vários 

professores. E não há lugares marcados. Nem para estudantes, nem para professores. 

[…] 

No fundo, pretendia-se pôr um ponto final às típicas “caixas” das salas de aula 

para que espaços mais flexíveis e polivalentes pudessem aparecer. 

[…] 

Os professores têm tendência a fecharem-se no seu próprio espaço e numa sala 

controlam muito mais os alunos. 

[…]  

Na Escola da Ponte, os alunos movimentam-se à vontade no seu trabalho diário e 

não têm lugares marcados.” 

(OLIVEIRA, 2009: página Web 1 e 2). 

 

De destacar a referência neste artigo à Escola da Ponte, uma escola “P3” 

que excepcionalmente funciona ainda em área aberta, onde os alunos, de acordo 

com OLIVEIRA (2009), “não têm lugares marcados”. Porém, se pensarmos na 

                                                 

33 Boletim do Programme on Educational Building – da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE). 
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maioria das escolas que conhecemos, teremos de reconhecer que a 

predominância está precisamente na atribuição de espaços bem definidos, onde 

os alunos podem ou não podem estar. Se por um lado admitimos espaços de 

acesso interdito aos estudantes, como o interior da secretaria ou a sala de 

professores34, também dentro da sala de aula existem demarcações territoriais 

que definem onde não se pode ou onde se pode ficar. Um exemplo que bem 

ilustra esta situação é a existência de plantas de sala de aula, definidas 

geralmente pelo professor responsável pelos alunos, ou em conselho de turma 

juntamente com outros professores, onde as distribuições dos lugares são feitas 

de modo relativamente permanente, ficando registadas junto ao livro de ponto35 

da turma. A cada aluno corresponderá, nesta situação, um “lugar marcado”. 

A arte da distribuição do espaço escolar foi considerada, ao longo da 

história, como um procedimento da “tecnopolítica disciplinária” das organizações 

modernas. Em toda a planificação “taylorista” do espaço escolar está subjacente 

uma estratégia de política social que controla os movimentos e os costumes. A 

“especialização” disciplinária é uma característica que faz parte da arquitectura 

escolar e que se observa tanto na separação das aulas por graus, sexos, 

características dos alunos, como na disposição regular das carteiras. Estes 

                                                 

34 NETO-MENDES (1999: 465 e seguintes) apresenta-nos várias perspectivas da multiplicidade 

de representações que a sala dos professores pode ter, enquanto espaço simbólico, de 

socialização, de trabalho, de casa comum, de território disputado (numa escola por onde passei 

existia neste espaço a “mesa do 10º escalão” – onde habitualmente se sentavam os professores 

com mais anos de serviço), de centro de controlo, etc. Um local também para as relações 

informais de natureza lúdica, servindo como espaço de “retaguarda” para docentes. Porém, em 

todas as escolas do 1º ciclo que tive a oportunidade de visitar os “espaços de retaguarda” para 

alunos praticamente não existem, as casas de banho são provavelmente a única excepção. As 

crianças na escola estão deste modo intensamente sobre “vigia”. Na escola n.º 53 de Marvila 

algumas crianças passam 11 horas dentro desta instituição, entram às oito da manhã e saem às 

dezanove horas depois de actividades de enriquecimento curricular e de ocupação de tempos 

livres – quase metade do dia destas crianças está sobre vigilância. 

35 Nos últimos anos, nas escolas por onde tenho leccionado como professor do 2º ciclo, tem sido 

responsabilidade do director de turma não só deixar no livro de ponto uma planta de sala de aula, 

mas também proceder ao registo de possíveis reajustamentos, que podem ser negociados com os 

professores de outras disciplinas, geralmente com a intenção de prevenir situações de indisciplina. 
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procedimentos facilitam uma prática didáctica constante das tarefas (e uma 

aversão às inovações) com uma certa economia do tempo académico (LÓPEZ 

MARTÍNEZ, 2004: 149). 

Observando a forma como são realizados os exames nacionais 

compreenderemos certamente as palavras de Michel FOUCAULT (2004: 121) 

quando nos fala da “arte das distribuições”, referindo que a “disciplina procede em 

primeiro lugar à distribuição dos indivíduos no espaço”. Além disso, também o 

factor tempo, ou melhor dizendo, a forma como é distribuído em termos horários o 

faseamento das provas, permite controlar e tornar mais homogénea a realização 

das mesmas. Nos exames nacionais é dado um tempo fixo. Por exemplo, nas 

provas de aferição de Língua Portuguesa e de Matemática, realizadas no dia 5 e 

7 de Maio de 2010, foram impostas aos alunos do 4º ano do 1º ciclo (onde tive a 

oportunidade de participar no Agrupamento de Escolas Piscinas – Olivais) as 

seguintes etapas: 

 

“Etapas” de realização das provas de aferição do 4º ano do ensino básico: 

1º Toque – 9.40 

(chamada – 9.45) – leitura 

2º Toque – 10.00 

(abertura dos sacos) – leitura 

3º Toque – 10.10 (início da 1ª parte) 

4º Toque – 10.55 (final da 1ª parte) – saída 

5º Toque – 11.15 

(chamada – 11.20) 

6º Toque – 11.25 (início da 2ª parte) 

7º Toque – 12.10 (final da prova) 

 

Para FOUCAULT (2004: 154): 

 

“O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que 

normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e 

punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são 

diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o 
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exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder e a forma da 

experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade.” 

(FOUCAULT, 2004: 154). 

 

Na figura 10, poderemos ver um excerto de uma das folhas com 

informações para professores aplicadores das provas de aferição realizadas em 

2010, para o Ensino Básico – 1º ciclo (4º ano), destacaria o “esquema” de 

atribuição de lugares, com um aluno por secretária (com dois36 professores a 

“vigiar”), e as instruções relativas ao faseamento da prova (de acordo com as 

“etapas” transcritas na página anterior). 

 

Figura 10 – Excerto das informações dadas aos professores aplicadores das 
provas de aferição do 4º ano (em 2010) no Agrupamento de Escolas Piscinas – 

Olivais 

                                                 
36 Como já referi, tive a oportunidade de participar como professor aplicador desta prova. Na sala 

onde estive, juntamente com outro docente, tivemos no primeiro dia oito alunos e no segundo 

apenas sete – o baixo rácio de alunos por professor é propositado para facilitar a vigilância e 

demonstra, de certo modo, o insucesso do sistema escolar na transmissão de valores tão 

basilares como a honestidade e a confiança. 
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O mesmo esquema de distribuição espacial é utilizado nas provas do 3º 

ciclo do ensino básico. Na figura 11 temos uma imagem “real” de um exame 

nacional de matemática do 9º ano, embora neste caso os alunos disponham, em 

termos de duração da prova, de um tempo “fixo” maior (neste caso de noventa 

minutos). 

 

Figura 11 – Exame nacional de matemática do 9º ano (em 2006) 

 
Como bem refere FOUCAULT (2004: 126), no caso do ensino, a 

determinação de lugares individuais torna possível o controle de cada um e o 

trabalho simultâneo de todos. Todo este controlo, esta vigilância, facilmente nos 

conduz a imaginar o aluno numa situação de “presidiário”37. Terá interesse, a este 

propósito, dar um exemplo ilustrativo do “emprego do tempo” na prisão, através 

da transcrição seguinte, onde podemos ler parte do regulamento provisório da 

cadeia geral penitenciária de Lisboa (de 1884): 

 

 “Do emprego do tempo 

Art. 175.º Os presos ocupar-se-ão no trabalho que lhes for determinado, na 

frequência da escola, nos exercícios religiosos, nos passeios, no estudo, comunicação 

                                                 
37 Recentemente, a propósito da visão do aluno como um “presidiário” e da escola vista como um 

castigo, numa reportagem que passou na SIC Notícias, no dia 2 de Agosto de 2009, no programa 

“Perdidos e Achados”, foi apresentada a história de um jovem que esteve 10 anos em escola de 

âmbito “correccional” sem progredir nenhum ano de escolaridade, entrou com o 4º ano e passados 

10 anos ainda estava no “mesmo” 4º ano. Podemos constatar que, apesar da natureza 

penalizadora de algumas instituições, a coerção não garante a evolução do processo de 

ensino/aprendizagem. 



 80 

com os empregados, visitas de parentes e amigos, correspondência, refeições, cuidados 

higiénicos, oração e repouso. 

O trabalho diário durará, pelo menos, dez horas por dia, e o de repouso só em 

caso excepcional excederá as oito horas. 

Art. 176.º A divisão das horas do dia, a ordem e a sucessão dos diversos 

exercícios serão reguladas por uma tabela organizada pelo director […].” 

 

No caso da cadeia geral penitenciária de Lisboa, e tal como nas nossas 

escolas, o director tem poder de regulação sobre o horário. Este último tem 

depois o seu tempo delimitado através de vários toques de campainha, como 

acontece na maioria das nossas instituições escolares. Podemos aqui também, 

como o faz FOUCAULT (2004: 122), estabelecer uma analogia com a própria 

fábrica: 

 

“A fábrica parece claramente um convento, uma fortaleza, uma cidade fechada; o 

guardião “só abrirá as portas à entrada dos operários, e depois que houver soado o sino 

que anuncia o reinício do trabalho”; quinze minutos depois, ninguém mais terá o direito de 

entrar; no fim do dia, os chefes de oficina devem entregar as chaves ao guarda suíço da 

fábrica que então abre as portas.” 

(FOUCAULT, 2004: 122). 

 

Este autor, na página seguinte (FOUCAULT, 2004: 123), apresenta-nos 

ainda o “poder” da arte da distribuição, distribuir para instruir e distribuir para 

disciplinar, como poderemos constatar:  

 

“Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo. […] O espaço 

disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há a 

repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento 

descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e 

perigosa; táctica de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa 

estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, 

instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada instante vigiar o 

comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. 
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Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A disciplina organiza um 

espaço analítico.” 

(FOUCAULT, 2004: 123). 

 

Porém, existirão opções alternativas a esta visão do tempo e do espaço 

escolar? PINTO (2001: 121-123) sugere-nos algumas propostas para uma nova 

visão deste tempo, fazendo referência, nomeadamente, à possibilidade de aulas 

com duração variável (podendo o tempo ser reduzido ou aumentado), à redução 

do número de disciplinas (aumentando a flexibilidade de horários), à persistência 

do 2º toque (com o efeito contraproducente de ser identificado como o tempo que 

vai dar efectivamente o início à aula), à não manutenção dos intervalos de 5 

minutos (que só se justificariam para mudar de sala) e à não mudança de sala 

após o fim de cada aula (poupando assim tempo). No entanto, são necessárias 

propostas mais radicais de modo a que não sejam as práticas pedagógicas que 

se acomodem, adaptem, ou que se moldem aos cronogramas. O que é 

necessário é que se faça exactamente o contrário. 

Num texto da época em que se deu o início da implementação das escolas 

de área aberta em Portugal, SOMMER (1974: 198-200) apresenta-nos uma 

descrição de um “outro” paradigma, alternativo e bem mais radical: 

 

“Los intentos más radicales para separarse del rígido patrón tradicional de filas e 

hileras se están desarrollando en las escuelas que utilizan un modelo arquitectónico en 

planta abierta en el que cumple su labor un equipo enseñante. En estas «escuelas sin 

paredes» lo característico es que varios grupos o clases de niños comparten un mismo 

espacio, amplio y abierto. Las metas principales que se propone este tipo de disposición 

espacial son el incremento de la interacción entre profesor y alumno y entre maestro y 

maestro, así como la posibilidad de seleccionar niños pertenecientes a grados o clases 

distintas para que participen juntos formando grupos específicos que se ocupen de temas 

particulares que le son encomendados. Al eliminar los cubículos y paredes divisorias, se 

da la oportunidad al maestro de que vea cómo trabajan sus colegas. Salvo en 

circunstancias excepcionales, lo normal es que el profesor corriente no tenga ocasión de 

visitar otras clases, una vez terminadas las suyas propias del día. Con el nuevo sistema, 

por otra parte, los alumnos tienen oportunidad también de observar a diversas figuras 
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adultas e identificarse con ellas, en lugar de tener que habérselas con un solo maestro 

durante todo el día escolar. 

En cierta ocasión en que visité una escuela que funcionaba conforme a estos 

criterios en sistema corporativo, felicité al maestro por la libertad espacial que concedía a 

los estudiantes. Pude comprobar que en la clase, mientras algunos alumnos 

permanecían sentados en sus sillas inclinados sobre la mesa absortos en sus respectivas 

tareas, otros se encontraban en la periferia de la sala, aparentemente ociosos, mirando 

por la ventana o entretenidos en sus propios trabajos de proyectiva. El profesor principal 

aceptó mis cumplidos con cordialidad, pero se lamentó acto seguido de que eran muchos 

los padres de alumnos que se oponían a ese sistema en que «los chicos no prestan 

atención  al profesor de manera continuada», siendo así, como me comentó luego, que la 

frecuencia con que los niños se distraen totalmente en las clases tradicionales es mucho 

mayor. Consideración que me pareció atinada, pues lo que ocurre es que cuando la 

libertad espacial y de movimientos es mayor, los signos externos de aparente inatención 

se hacen más evidentes: se ven grupos de alumnos separados de otros, ocupados en 

actividades diferentes, por ejemplo. Cuando los alumnos se sientan en filas de pupitres, 

cara al profesor, el observador casual puede sacar la falsa impresión de que todos 

prácticamente están atendiendo a lo que está ocurriendo en la cabecera del aula, lo cual 

no pasa de ser una mera ilusión.” 

(SOMMER, 1974: 198-200). 

 

Liberdade é talvez a palavra que melhor define a organização do espaço 

nas escolas de área aberta. Como se pode perceber através da descrição feita 

por SOMMER, a disposição dos vários elementos não tem como principal 

intenção o controle, mas sim a comunicação, em que todas as zonas da escola 

podem ser áreas de aprendizagem, onde diferentes actividades podem ocorrer ao 

mesmo tempo.  

Actualmente, a situação descrita pode acontecer, embora com várias 

limitações, na disciplina de Área de Projecto38 (ver figura 12). Nesta disciplina os 

alunos podem trabalhar em grupos com um número variável de elementos, existe 

a possibilidade de ensino em equipa, com dois docentes, e o tempo de noventa 
                                                 

38 Em Área de Projecto existem outras diferenças significativas: o currículo não é uniforme, uma 

vez que cada grupo de alunos constrói o seu, e não é rígido, pois vai-se “desenhando” ao longo do 

tempo (ou durante o ano lectivo). 
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minutos permite alguma margem de manobra para que as práticas pedagógicas 

não tenham de se subordinar à imposição rígida do horário – noutras aulas do 2º 

e 3º ciclos o tempo disponível é de apenas 45 minutos. 

 

Figura 12 – Aula de Área de Projecto – em 2009-05-05 
 

Todavia, o modelo de disposição espacial “tradicional” mantém-se na 

actualidade – e praticamente sem qualquer alteração ao longo de várias décadas, 

como poderemos observar nas figuras 13 e 14: 

 

Figura 13 – Imagem retirada do livro da primeira classe – MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL (sem data: 115) 

 

Figura 14 – Aula com disposição”tradicional” – em 2009-05-08 
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Apesar do domínio ao longo tempo desta configuração da sala de aula, 

SOMMER (1974: 222) mostra-nos que esta não é “democrática”, tendo em conta 

que proporciona enormes diferenças quanto ao grau de participação dos alunos 

(ver figura 15). Assim, deveremos repensar a manutenção de uma disposição 

“tradicional” das mesas por filas, uma vez que diferencia e por isso não garante 

uma equidade no processo de ensino/aprendizagem. 

 

Figura 15 – Diferenças no grau de participação em aulas com disposição por filas – 
retirado de SOMMER (1974: 222) 

 
Como nos adverte Antonia LÓPEZ MARTÍNEZ (2004: 151), já fez sentido 

distribuir os estudantes por filas olhando para o instrutor, esperando que o 

educador organizasse a actividade pedagógica à volta de métodos de 

memorização e de recitação, sendo esses os métodos que melhor “exercitavam” 

a mente. No entanto, de acordo com esta autora, se pensarmos a partir de uma 

perspectiva cognitiva, este tipo de distribuição espacial não tem qualquer sentido: 

 

“[…] desde la perspectiva cognitiva, no tiene sentido distribuir a los alumnos en 

fila. Para que el conocimiento se convierta en significativo los estudiantes precisan de 

otra distribución y organización en el aula, dado que, deben construirlo por sí mismos. 

Además,  la escuela también debe educar comportamientos y para educar en la 

convivencia debemos analizar las relaciones. Los estudiantes precisan de otra 

distribución en el aula si queremos una escuela para todos que no discrimine ni separe 

por razones de sexo ni capacidades y, por supuesto, queremos una escuela donde se 

fomente más la cooperación que la competividad.” 

(LÓPEZ MARTÍNEZ, 2004: 151). 
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Na disposição das mesas por fileiras, de acordo com a figura 15, estamos 

perante uma sala altamente hierarquizada, um aspecto antropológico muito 

interessante e que se aplica a outras configurações espaciais – a própria 

arquitectura tem uma componente ética e não apenas estética. A distribuição dos 

vários elementos no espaço pode ser feita segundo modelos altamente 

hierárquicos, como podemos constatar através da figura 1639, onde na verdade 

temos uma inversão dessa hierarquia, e da figura 17, onde a mesma já é 

respeitada. 

 

Figura 16 – Inversão “hierárquica” – “chapeleiro louco” ao centro, com a rainha de 
copas no extremo esquerdo e a rainha branca no extremo do lado direito 

 

Figura 17 – Reitoria da Universidade de Lisboa ao centro, ladeada pelas faculdades 
 

                                                 
39 Cartaz do filme: “Alice in wonderland”, de Tim Burton. Esta configuração assemelha-se à 

disposição da “última ceia” de Cristo – onde Jesus tem o lugar central, aqui ocupado pelo 

“chapeleiro louco” (noutras situações, é o presidente da mesa que ocupa esse lugar). Imagem 

retirada, em 2010-03-08, de: http://incommunseries.com/wp-content/uploads/2009/12/poster-Alice-

no-Pa%C3%ADs-das-Maravilhas-1.jpg. 
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Na organização das cidades e dos espaços urbanos encontramos 

igualmente “padrões hierárquicos”, consoante as diversas zonas também vão 

diferindo os sítios onde estão localizados determinados edifícios, dentro deles as 

disposições são pensadas detalhadamente. Num hipermercado (que funciona em 

área aberta precisamente) ou numa superfície comercial, por exemplo, a 

distribuição dos espaços é feita de uma forma criteriosa, com áreas delimitadas 

dedicadas exclusivamente à diversão, ao lazer, ao pronto-a-vestir, à restauração, 

etc. Ao serviço do cliente está uma equipa de funcionários disposta a contribuir 

com a sua ajuda.  

Uma escola de área aberta, que rompe radicalmente com a organização 

“tradicional”, tem semelhanças com o modo de funcionamento descrito no 

parágrafo anterior, sendo fundamental a constituição de equipas docentes para 

que se possam, ao mesmo tempo, apoiar as diferentes actividades a desenvolver. 

É necessário “inverter as instituições”, recordando as palavras de Ivan ILLICH 

(1973: 34-35), precisamente escritas numa época de franco crescimento das 

escolas de área aberta. Porém, para este autor, esta “inversão” e esta “crise do 

ensino” não depende apenas da existência ou não de “paredes”, mas sim de algo 

muito mais profundo: 

 

“A crise do ensino só pode ser resolvida por uma inversão da estrutura 

institucional. Pode ser dominada somente se as escolas actuais, com ou sem paredes, 

que preparam e autorizam programas para os estudantes, forem substituídas por novas 

instituições, assemelhando-se mais às bibliotecas e aos seus serviços anexos, que 

permitem, a quem quiser instruir-se, ter acesso aos utensílios e aos encontros que lhe 

são necessários para aprender a realizar as próprias escolhas. 

As escolas permitem, a um mestre, estabelecer categorias de assuntos e atribuir 

a necessidade destes a categorias de pessoas chamadas alunos. O inverso das escolas 

seria um tecido de ocasiões permitindo, aos indivíduos, fazerem conhecer o seu interesse 

efectivo e procurarem qualquer coisa de correspondente.” 

(ILLICH, 1973: 34-35). 

 

Se as escolas não fossem tão rígidas nas suas divisões internas (de 

espaços, tempos, currículos, níveis de ensino, etc.) talvez Ivan ILLICH não 
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defendesse a “desescolarização” da nossa sociedade (ILLICH, 1976). Como 

refere este autor: 

 

“A escola pretende fragmentar a aprendizagem em «matérias», construir dentro 

do aluno um currículo feito desses blocos pré-fabricados e avaliar o resultado em âmbito 

internacional. As pessoas que se submetem ao padrão dos outros para medir seu 

crescimento pessoal próprio, cedo aplicarão a mesma pauta a si próprios.” 

(ILLICH, 1976: 77). 

 

Neste sentido, a “cultura escolar tradicional” enraizou-se de tal modo nas 

nossas vidas que torna difícil a mudança e a inovação nos processos de 

ensino/aprendizagem. Para “desescolarizar” a sociedade temos de começar por 

“desescolarizar” a própria escola, ou seja, transformar a escola num espaço de 

aprendizagem mais centrado nas actividades dos alunos do que nas de um 

professor que simplesmente transmite os seus conhecimentos, esperando que os 

alunos os recebam de forma passiva. É necessário incentivar ainda mais a 

implementação de pedagogias “activas”. 

A semelhança das escolas com bibliotecas, e serviços anexos, necessita, 

para que se concretize esta “visão” de Ivan ILLICH (1973), de uma estrutura 

organizacional que vai para além da arquitectura. LÓPEZ MARTÍNEZ (2004: 151) 

sugere-nos que a organização do espaço de aprendizagem poderá então 

distribuir-se não só através da disposição em pequenos grupos de estudantes 

como também com o estabelecimento de áreas de trabalho específicas. DOMENE 

MARTOS (2004: 97-100), abordando esta questão do agrupamento de alunos, 

destaca o “agrupamento flexível” como aquele que se estabelece por um tempo 

determinado e em função da tarefa que se realiza. Estes agrupamentos são deste 

modo variáveis, não tendo um carácter estável, ocupam espaços diversos e 

duram em função da tarefa a executar. Para DOMENE MARTOS (2004: 99), o 

“agrupamento flexível” tem os seguintes critérios de constituição: 

- O agrupamento pode ser horizontal (com alunos de classes paralelas) ou 

vertical (com alunos de distintos cursos ou níveis); 

- A magnitude/dimensão do grupo terá de ser razoável, flexível e adequada 

à tarefa que se irá desenvolver; 
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- Deve favorecer-se o relacionamento dos alunos entre si e destes com o 

professor; 

- A utilização de diferentes grupos deve permitir o uso de estratégias 

metodológicas variadas; 

- Deve procurar-se uma adesão voluntária dos alunos a cada grupo. 

Poderemos ter deste modo um sistema com vários níveis, em que cada 

aluno terá uma organização curricular feita à “medida”, embora à mesma 

sequencialmente estruturada, mas de forma muito meticulosa, respeitando 

devidamente o seu ritmo e capacidade de aprendizagem. A organização do 

currículo poderá ser feita através de vários trabalhos de projecto, com o espaço 

de aprendizagem dividido em várias áreas de actividades (DOMENE MARTOS, 

2004: 100).  

Em várias situações, a rigidez dos espaços inibe e limita o trabalho de 

alunos e professores, são por isso necessárias escolas com elevado grau de 

flexibilidade interna, tal como acontece nas de área aberta. De acordo com o 

arquitecto Herman Hertzberger40 e com Alessandro RIGOLON (2010), não só as 

nossas escolas deveriam ter espaços que facilitem vários tipos de aprendizagens 

como essa será a tendência para este século XXI – ver figuras 18, 19 e 20: 

 

Figura 18 – Ørestad College, Copenhagen – retirado de RIGOLON (2010: 4) 

                                                 
40 Numa conferência realizada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, no dia 

2010-05-20, este arquitecto defendeu que “os dias das escolas com corredores e salas fechadas 

chegaram ao fim”, a tendência será construir escolas com espaços polivalentes, com “learning 

streets”. 
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Figura 19 – Escola de área aberta – imagem gentilmente cedida por Herman 

Hertzberger 

 
Figura 20 – “Learning street” – imagem gentilmente cedida por Herman Hertzberger 

 

Destacaria o elevado grau de flexibilidade e polivalência ilustrado pela 

figura 20, onde num mesmo espaço os alunos podem ter uma refeição, realizar 

exposições ou trabalhar em grupo, o simples corredor deixa de existir, a 

distribuição dos alunos pelos espaços passa a ser facilitada por um novo 

conceito: uma “learning street”. Esta última permite, ao mesmo tempo, um rápido 

e cómodo acesso a espaços que exigem um outro tipo de trabalho, como aquele 

que se faz numa biblioteca, ou com um diferente grau de intimidade, como as 

casas de banho ou mesmo o ginásio. 

Os espaços exclusivamente dedicados a uma única utilização, como por 

exemplo a cantina, passam a servir para actividades múltiplas. Deste modo, e em 

jeito de conclusão, para uma distribuição eficaz do espaço escolar há que prever 
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a possibilidade de criar zonas que facilitem a apresentação (a leccionação) 

através de métodos expositivos (centrados no professor), mas também a 

aprendizagem individual (independente), o ensino individualizado, o ensino em 

equipa com vários grupos de alunos, a aprendizagem baseada em trabalhos de 

projecto, a utilização adequada de novos meios tecnológicos e o desenvolvimento 

das artes performativas, onde poderão estar um grande número de alunos – não 

só num palco, mas também num espaço mais pequeno onde os alunos se 

possam sentar no chão e ouvir alguém contar histórias. 

 

 

2. Falemos de relatividade41 

 

Qual será o espaço educativo ideal? Serão as escolas de área aberta 

melhores do que aquelas que nos apresentam uma configuração “tradicional” 

onde cada professor trabalha “fechado” na sua sala de aula com os seus alunos? 

Melhores em que sentido? Se um professor nunca trabalhou em área aberta não 

terá mais eficácia e um melhor desempenho numa outra configuração espacial? 

Se começamos a aprender a andar e a falar fora da escola, não deveríamos 

também considerar a nossa casa, a nossa rua, a nossa cidade e os sítios por 

onde passamos como potenciais espaços ideais para a aprendizagem? 

Na verdade, tendo em conta as várias formas de trabalho, as diversas 

necessidades que iremos enfrentar ao longo das nossas vidas e as diferentes 

aprendizagens proporcionadas, será difícil definir na sua plenitude como poderá 

ser o espaço educativo ideal. Nalgumas situações, o ambiente que nos rodeia 
                                                 

41 Embora algumas ideias que irei apresentar nos remetam para o conceito de relativismo 

(posição filosófica que defende que o conhecimento é relativo a um ponto de vista ou ao sujeito 

que conhece, sendo o corolário do relativismo cognitivo a suposição de que a realidade não existe 

em si mesma, ou seja, não é independente de um ponto de vista sobre ela), escolhi o termo 

relatividade porque, tal como acontece na teoria de Einstein, pretendo explorar as associações e 

relações entre as dimensões espacial e temporal. Irei tentar demonstrar que em Educação a 

“teoria da relatividade” sempre esteve presente, em parte graças à flexibilidade exigida na gestão 

didáctica de tempos e espaços, embora tal tenha sido ignorado (”desrespeitado”) por uma 

quantidade significativa de administradores e de professores. 
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servirá como bloqueador da nossa criatividade, mas noutras sê-lo-á libertador, e, 

contudo, em ambos os casos são proporcionados momentos de aprendizagem. 

Se pensarmos nas nossas escolas, num projecto arquitectónico ideal, o edifício 

escolar “pronto-a-vestir de tamanho único” também dificilmente satisfará a todos 

os utilizadores. Como referem CARNEIRO; LEITE & MALPIQUE (1983b: 190), 

não há normas para a predeterminação de um espaço pedagógico ideal, ele 

apenas o será caso seja reflexo de entendimento entre as pessoas e caso permita 

a utilização plena das condições locais. Convém ainda realçar que a qualidade 

dos espaços não depende somente da maior ou menor riqueza dos materiais 

existentes, e daqueles usados na sua construção, uma vez que um espaço 

“pobre” pode ser localmente mais “rico”, dependendo da forma como é utilizado 

pelas pessoas. Se nele tomarmos mais em conta aquilo que está à sua volta, se 

por ele fizermos apelo à nossa criatividade, à reinvenção da realidade, teremos 

como resultante da interacção de todos um espaço habitado e proporcionador de 

processos não só de ensino, mas especialmente de estimulante aprendizagem. 

Porém, se por um lado cada pessoa, com as suas vivências e as suas 

experiências, é um recurso fundamental, também, dadas as diferenças entre 

todos nós, existem apreciações muito distintas sobre como deveria ser o espaço 

pedagógico ideal. Quer o espaço quer o tempo são deste modo relativos, não 

estão somente condicionados pela actividade a realizar, pelas necessidades da 

tarefa, ou pelo equipamento disponível, por exemplo, mas dependem 

essencialmente da forma como as pessoas se envolvem e participam nos 

trabalhos que realizam. Se relativizamos as percepções sobre o espaço (e 

também sobre o tempo), tendo em conta as várias dimensões e variáveis que nos 

podem surgir, reconhecendo ao mesmo tempo que dificilmente existirá uma 

opinião consensual sobre como deveria ser, então o que podemos fazer para 

organizar um espaço escolar que terá de responder à diversidade e que será 

partilhado por todos? 

É certo que a solução que dará resposta à questão anterior não está 

somente na arquitectura, podemos ter espaços bem concebidos, mas com 

utilizações inadequadas. Num livro sobre “organização do centro escolar”, LÓPEZ 

MARTÍNEZ (2004: 152-153) sugere-nos várias condições desejáveis na 
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organização do espaço da escola e ao mesmo tempo relaciona-as com as 

características de um centro educativo versátil (ver quadro 1). Ora é exactamente 

a organização versátil do espaço que fará com que um local de ensino se adapte 

a quem o utiliza e que evolua de acordo com os processos de mudança que 

ocorrerão. Embora a concepção de uma escola possa ser feita num outro tempo, 

a sua versatilidade espacial permitir-lhe-á uma evolução constante.  

 

Quadro 1 – Características do centro educativo versátil e sua relação com as 
condições desejáveis do espaço escolar – adaptado de LÓPEZ MARTÍNEZ (2004: 

153) 

Condições desejáveis na organização do espaço escolar Características 
do centro 
educativo 
versátil 

Adaptável Flexível Variado Polivalente Comunicável 

Diversificação 

do espaço 

escolar 

As dimensões 

necessitam de 

ampliar-se e 

reduzir-se. 

Num mesmo 

espaço devem 

realizar-se 

funções 

diferentes. 

Locais 

diferentes para 

diferentes 

agrupamentos. 

Desenvolver 

funções 

externas e abrir 

as portas fora 

do horário 

escolar. 

Eliminar 

barreiras 

arquitectónicas 

e facilitar os 

deslocamentos

. 

Diversidade 

de recursos 

materiais 

Materiais 

variados para 

trabalhar a 

partir de 

diversos 

agrupamentos.  

Diferentes 

materiais para 

possibilitar a 

realização de 

actividades 

variadas. 

Diversidade de 

recursos para 

trabalhar em 

locais 

diferentes. 

Disponibilidade 

dos materiais 

do centro fora 

do horário 

escolar. 

Facilitar o 

acesso a 

materiais do 

centro a todas 

as pessoas. 

Multiplicidade 

de formas de 

trabalho 

Ampliar e 

reduzir o 

espaço em 

função da 

diversidade. 

Disponibilidade 

de um mesmo 

espaço para 

realizar 

actividades 

diferentes. 

Espaços 

diferentes para 

possibilitar 

formas de 

trabalho 

diferentes. 

Possibilitar o 

trabalho das 

pessoas fora 

do horário 

escolar. 

Facilitar o 

acesso a 

diferentes 

formas de 

trabalho a 

todas as 

pessoas do 

centro. 

Incremento de 

relações com 

a comunidade 

Ampliar e 

reduzir as 

dimensões 

para melhorar 

as relações de 

trabalho no 

centro. 

Adaptar o 

espaço para 

desenvolver 

diferentes tipos 

de relações. 

Desenvolver as 

relações em 

agrupamentos 

diferentes. 

Melhorar as 

relações dentro 

e fora do 

centro. 

Facilitar os 

deslocamentos 

no centro para 

melhorar as 

relações entre 

pessoas. 



 93 

Na concepção arquitectónica das escolas de área aberta houve sempre a 

preocupação de que estas possuíssem as características do centro educativo 

versátil (apresentado no quadro 1), principalmente ao nível da flexibilidade e da 

adaptabilidade (que é evidente no projecto “P3”, uma vez que a estas escolas 

podemos facilmente acrescentar “módulos” ou retirar espaços, adaptam-se aos 

desníveis dos terrenos e podemos construí-las em diferentes zonas do país). Esta 

organização versátil, com uma capacidade para configurar-se, com uma estrutura 

organizativa não definida de forma definitiva e permanente, prevê flexibilidade 

suficiente para permitir possibilidades de mudança e de reorientação de parte ou 

da totalidade das suas fórmulas organizativas, em função dos modelos 

pedagógicos ou socioeducativos que se pretendam desenvolver em cada caso.  

Como refere LÓPEZ MARTÍNEZ (2004: 152-153), esta concepção do 

centro versátil difere extraordinariamente da organização “taylorista” nas suas 

dimensões organizativas básicas. De acordo com o quadro 1, para conseguirmos 

um centro educativo versátil necessitamos que este reúna uma série de 

características: 

1 – Diversificação de espaços (de modo a satisfazer a variabilidade de 

actividades); 

2 – Maior diversidade de recursos; 

3 – Multiplicidade de tipos trabalho (permitindo o agrupamento de diversos 

conjuntos de alunos e de professores); 

4 – Favorecimento das relações com a comunidade. 

Para que se dêem estas características é ainda necessário que o espaço 

reúna condições mínimas de adaptabilidade, flexibilidade, variedade, polivalência 

e comunicabilidade. 

LÓPEZ MARTÍNEZ (2004: 153) considera que um centro educativo versátil 

é aquele onde se desenvolvem fórmulas organizacionais que vão no sentido da 

adaptabilidade e onde existe capacidade de resposta/reacção às mudanças, não 

existindo um agrupamento espacial que possamos ter como modelo, cada escola 

deverá procurar o que será mais adequado às suas condições materiais e às 

características dos vários grupos. Esta autora defende ainda que a melhoria do 
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espaço escolar tem implicações não somente na qualidade de vida, mas também 

nos resultados académicos: 

 

“En la configuración del espacio debemos adecuar su diseño de manera que 

favorezca el desarrollo y el bienestar; la posibilidad de ser ampliado; adaptación a nuevas 

necesidades; máxima utilización y garantizar las necesidades de sus usuarios. La 

construcción del espacio debe facilitar centros escolares más integradores; su 

accesibilidad y su seguridad como servicio de toda la sociedad; su capacidad para ser 

estructurado y comprendido por sus miembros pues, la mejora del espacio escolar 

implica mejora de la calidad de vida y mejora de los resultados académicos.” 

(LÓPEZ MARTÍNEZ, 2004: 153). 

 

Para além das dependências em relação aos espaços que nos são 

proporcionados, também existem influências de uma série de outros factores, 

como o tempo disponível, o contexto e as actividades e estratégias a desenvolver, 

estando todos estes elementos interligados entre si (figura 21). Não só a definição 

de um espaço ideal está dependente de uma série de variáveis, como também 

com o tempo se passa algo de semelhante, por exemplo, o tempo ideal para 

transmitir uma “matéria” ou conteúdo também varia de professor para professor e 

de aluno para aluno. Alguns alunos podem precisar de apenas cinco minutos para 

aprender uma determinada “matéria”, porém, outros necessitarão de cinquenta 

para dominar os mesmos conteúdos. Professores e alunos diferentes utilizam 

diferentes intervalos de tempo para trabalhar conteúdos idênticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Algumas variáveis nas relações entre professor e aluno(s) 

PROFESSOR                                                                         ALUNO(S) 

 

 

 
TEMPO                                                                                       TEMPO 
ESPAÇO                                                                                    ESPAÇO            
 

ACTIVIDADE/ESTRATÉGIA 

CONTEXTO 
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Existe ainda lugar para uma série de interacções interpessoais, com outros 

colegas, funcionários, etc., que torna dinâmico e imprevisível o processo de 

ensino/aprendizagem. Professores e alunos condicionam-se mutuamente, ao 

mesmo tempo são também condicionados por todas as outras variáveis, podem 

interferir sobre elas (sobre as actividades, as estratégias, o contexto, o tempo e o 

espaço), mas recebem, ao mesmo tempo, a sua influência. 

Cada aula é diferente, cada aluno tem dificuldades específicas de 

aprendizagem e cada professor tem a sua própria forma de transmissão dos 

diferentes conteúdos. A diversidade está nas escolas e com ela um elevado grau 

de complexidade (com o qual temos que aprender a lidar). Se pensarmos em 

qualquer situação de ensino em sala de aula apercebemo-nos imediatamente da 

complexidade do processo de ensino/aprendizagem. De acordo com João 

AMADO (1998), para entender o contexto das interacções em aula, não será 

suficiente ter em conta as especificidades dos actores intervenientes, professores 

e alunos, é necessário contar com o conjunto das circunstâncias nas quais se 

insere a actividade interactiva, mais concretamente, o meio físico e temporal (o 

tempo e o espaço), as estruturas sociais e as práticas mais ou menos 

padronizadas e codificadas (os rituais): 

   

“Uma aula, realizada aqui e agora, desenrola-se num contexto com características 

específicas (este professor, estes alunos, esta sala, esta hora...), que a tornam 

completamente diferente de qualquer outra situação do género […].” 

 (AMADO, 1998: 66). 

 

Dentro da sala de aula, o equipamento, as dimensões e as diferentes 

estruturas deveriam ter a possibilidade de variar em consonância com as diversas 

necessidades e orientações educativas. Partimos da suposição que em todos os 

edifícios escolares se hão-de realizar actividades idênticas e são estas 

actividades que acabam por se adaptar ao espaço, mantendo-se este último 

praticamente inalterável ao longo do tempo. Porém, a criatividade de alguns 

professores tem permitido algumas excepções em termos de apropriação e de 

utilizações pedagógicas pouco habituais, até mesmo fora da sala de aula. 

Espaços como a cozinha ou o refeitório passam a ser o local ideal de 
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aprendizagem quando são utilizados nalgumas escolas para trabalhar conteúdos 

ligados à alimentação. Na figura 22 temos um outro exemplo onde podemos ver 

que as paredes exteriores de um edifício escolar também servem para aprender e 

praticar escalada: 

 

Figura 22 – Escalada na Escola Básica 2, 3 dos Olivais 

 

Sabemos que em muitas situações a simples permanência dentro do 

espaço “fechado” da sala de aula não garante a aprendizagem por parte dos 

alunos. Neste sentido, insistiu-se que uma concepção “aberta” que se foi tendo da 

aula transformaria a imagem rígida da escola e proporia pensá-la de um ponto de 

vista mais amplo. No entanto, os critérios de organização por cursos, matérias e 

professores (cada um com a “sua” turma) ignoram, na opinião de LÓPEZ 

MARTÍNEZ (2004: 152), a possibilidade de abertura a outras opções. As classes 

tradicionalmente identificam-se com um número determinado (”fixo”) de alunos ao 

longo do ano lectivo, não existindo praticamente a possibilidade de “receber” 

outros grupos de estudantes ou de os “retirar” da turma. Segue-se um princípio de 

uma suposta homogeneidade que de facto não existe, uma vez que todos os 

agrupamentos de alunos são heterogéneos. Além disso, como refere LÓPEZ 

MARTÍNEZ (2004: 152), a homogeneidade conduz à segregação e é necessário 

criar alternativas42 para que os espaços e os tempos se adaptem às actividades e 

aos conhecimentos a desenvolver: 

                                                 
42 O ensino através de “unidades capitalizáveis” – como são os casos do Ensino Recorrente por 

Unidades Capitalizáveis (ERUC) e do Ensino Secundário Recorrente por Unidades Capitalizáveis 

(ESUC) – apresentou-se como uma interessante alternativa à homogeneização, uma vez que 
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“[…] si se conoce cómo ha funcionado la enseñanza en grupos homogéneos, sin 

evidencia de que esta sea mejor para el rendimiento individual, si se conoce que la 

homogeneización conduce a la segregación, y se conocen los modos en que se puede 

trabajar en las clases con grupos heterogéneos, se debería, por tanto, plantear 

alternativas en las que los marcos espacio-temporales se adapten  a las actividades y a 

los conocimientos.” 

(LÓPEZ MARTÍNEZ, 2004: 152). 

 

Podemos então reafirmar que na maioria das vezes são os professores, os 

alunos e até as próprias estratégias de ensino/aprendizagem que se adaptam aos 

espaços escolares. Porém, deveriam ser os espaços a adaptar-se às 

necessidades dos seus utilizadores e não o contrário. Laurentino HERAS 

MONTOYA (1997: 20), a propósito das características arquitectónicas do edifício 

escolar, refere que a escola deve adaptar-se em todo o momento às 

necessidades das pessoas e aos membros da comunidade. O mesmo autor 

considera ainda que hoje não se pode admitir o que aconteceu em épocas 

anteriores, ou seja, que a educação se adapte à escola (quando deveria ser 

exactamente o contrário – necessitamos de uma escola que se adapte às ofertas 

educativas que queremos proporcionar). 

FORMOSINHO & MACHADO (2009: 98) apresentam-nos um excerto de 

uma entrevista que nos dá um exemplo concreto de como as dificuldades na 

flexibilização e adaptação de tempos e espaços condicionam de forma negativa o 

trabalho dos professores. Embora pudesse apresentar inúmeros outros casos, 

esta situação tem especial interesse, uma vez que se pretendeu implementar um 

modelo alternativo de organização da escola através de “Equipas Educativas” 

(este excerto de entrevista foi retirado de um estudo realizado por FORMOSINHO 

& MACHADO há já alguns anos). Tempo e espaços apresentam-se aqui como 

constrangimentos organizacionais: 

 
                                                                                                                                                    

permitia uma adaptação ao ritmo de aprendizagem do próprio aluno, havendo flexibilidade na 

realização de exames. O aluno, neste “sistema”, gere os seus momentos de avaliação, podendo 

“pedir” para realizar a prova na altura em que se sente preparado, quando considera que adquiriu 

os conhecimentos e desenvolveu as competências necessárias para que possa “avançar”. 
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“Apenas em alguns momentos [o coordenador do agrupamento consegue 

flexibilizar o uso do tempo escolar], porque essa questão é muito complexa. Se as 

escolas tivessem edifícios adaptados a este tipo de funcionamento, por exemplo, um 

edifício que fosse predominantemente de uma equipa ou de outra, aí haveria outras 

condições. Assim tudo o que se cruza, os espaços são utilizados dez horas diárias em 

tempos consecutivos e é preciso muito estudo, muito levantamento, muita negociação, 

para nós conseguirmos de tempos a tempo implementar actividades em que o tempo e o 

espaço sejam flexibilizados […].” 

(FORMOSINHO & MACHADO, 2009: 98). 

 

Mesmo com as limitações tecnológicas que hoje dispomos, poderemos 

passar a ter uma escola em que não existem espaços de organização fixa, 

podendo as paredes, o tecto, enfim as estruturas mover-se consoante as nossas 

necessidades. Os espaços de organização fixa passariam assim a espaços de 

organização semi-fixa. BRANDÃO (1972), de modo a dar resposta a esta 

possibilidade, sugere-nos a noção de “arquitectura-sistema”: 

 

“Chamo “arquitectura-sistema” a toda a arquitectura que perca os seguintes 

significados: 

a) Arquitectura como unidade fixa no tempo (isto é, não alterável, não modificável 

ou dificilmente modificável). 

b) Arquitectura como unidade imóvel no espaço (isto é, não ampliável, não 

fraccionável, nem modificável). 

c) Arquitectura como ideia de fachada ou elemento limite (isto é, arquitectura 

como epiderme artística, obra de arte, etc.). 

d) Arquitectura como conceito de individualidade (isto é, arquitectura como 

miniestrutura individual, com “miniespaço somatório” num macroespaço urbano). 

e) Arquitectura sujeita ao conceito monofuncionalista (isto é arquitectura como 

corolário de “forma-função”). 

Para atingir as seguintes finalidades: 

a) Arquitectura indeferenciável (ou arquitectura polifuncional). 

b) Arquitectura ilimitada (ou arquitectura ampliável, fraccionável). 

c) Arquitectura sem fachada (ou arquitectura sem epiderme fixa, isto é sem limite 

volumétrico constante). 
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d) Arquitectura como microestruturas aglutinantes na macroestrutura urbana (ou 

arquitectura como transmutação e não como somatório). 

e) Arquitectura móvel (ou arquitectura cuja especialidade, tanto interior como 

exterior, possa ser alterada localizando-se em pontos diferenciados).” 

(BRANDÃO, 1972: 103-104). 

 

Já em 1972, com esta noção de “arquitectura-sistema”, Augusto 

BRANDÃO propunha uma nova tipologia de construção escolar. Uma tipologia 

que estivesse de acordo não só com o momento presente, mas também com as 

correntes evolutivas que nos cercam. Para este arquitecto, a coordenada 

temporal, o factor tempo, está associado às três coordenadas espaciais e estas 

quatro juntas devem permitir quer a possibilidade de mobilidade, de alterabilidade, 

de flexibilidade e de polivalência em relação a todos os elementos componentes 

da arquitectura. Segundo Augusto BRANDÃO, teremos que nos preocupar com a 

possibilidade de mobilidade de paredes, ou seja, qualquer parede que limita o 

espaço (e o tempo) deverá ser móvel e alterável, deste modo teremos mais 

hipóteses de adaptações de acordo com as nossas necessidades. 

No futuro, poderemos passar a ter espaços com mais possibilidades de 

organização semi-fixa, no entanto, as configurações e disposições dos vários 

elementos irão estar condicionadas não apenas pelas possibilidades técnicas e 

tecnológicas, mas também estarão dependentes de influências culturais. Edward 

HALL dá-nos, a este propósito, um exemplo esclarecedor: 

 

“Notemos que um espaço de carácter fixo em certa cultura pode ser semifixo 

noutra, e vice-versa. No Japão, por exemplo, as paredes são móveis: são abertas ou 

dobradas ao sabor das diversas actividades domésticas.” 

(HALL, 1986: 130). 

 

Entre nós, é bastante evidente a forma como estamos ligados de um modo 

profundamente pessoal à organização e ocupação de elementos semifixos, como 

por exemplo o mobiliário. Cadeiras mais leves podem mover-se com mais 

facilidade do que sofás ou mesas pesadas. Contudo, para além do factor peso, 

hesitamos em dispor de um modo diferente móveis de uma sala ou de um 
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escritório que não nos pertença, ou com o qual não tenhamos alguma “intimidade” 

(também para evitar conflitos com colegas se evita a transformação e 

personalização do espaço, especialmente nas salas de aula partilhadas por 

diferentes professores, em diferentes turnos). HALL (1986) mostra-nos que a 

estruturação dos elementos de carácter semifixo podem ter consideráveis 

repercussões sobre o comportamento, sendo inclusive os seus efeitos 

mensuráveis. É também por isso que, como nos dizem CARVALHO & RUBIANO 

(2000: 107-108), a organização da sala de aula tem influência sobre as pessoas 

que a utilizam, determinando em parte o modo como os professores e os alunos 

sentem, pensam e se comportam. Deste modo, um planeamento cuidadoso do 

ambiente físico faz parte integrante de uma boa condução do ensino. Como refere 

SANTOS GUERRA (2002: 140): 

 

“São as pessoas que constroem os espaços e são estes que constroem as 

pessoas. Vivemos e trabalhamos nas escolas sem nos apercebermos da influência que 

os espaços exercem sobre os membros da comunidade escolar.” 

(SANTOS GUERRA, 2002: 140). 

 

Em sintonia com a afirmação citada estão as palavras atribuídas a Winston 

Churchill quando disse: “damos forma aos nossos edifícios e eles, por sua vez, 

dão-nos forma a nós”. Para CARRUS, FORNARA & BONNES (2005: 73), o antigo 

Primeiro-Ministro Britânico revelou-se particularmente perspicaz e previdente ao 

promover no seu discurso uma abordagem colaborativa entre a arquitectura e a 

psicologia. Neste contexto, podemos substituir a variável espaço pela variável 

tempo, uma vez que continuará a fazer todo o sentido dizer que são as pessoas 

que constroem os tempos e são estes que constroem as pessoas, podemos 

constatar esse facto, no caso das instituições de ensino, relembrando a 

concepção e organização dos calendários e horários escolares. Porém, de uma 

forma bem mais geral, também não nos devemos esquecer que todos os seres 

humanos são um produto dos tempos em que vivem e dos locais que habitam. 

O tempo e o espaço estão sempre presentes, ao contrário de outros 

elementos conjunturais, por isso é fundamental que sejam considerados não só 

do ponto de vista didáctico, mas também organizativo (BLÁZQUEZ ENTONADO, 
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1995: 341). O espaço é um importante recurso, não só como local para aprender, 

mas também como participante no processo de ensino/aprendizagem. Existirá 

sempre um lugar (o onde) e um tempo ou momento (o quando). Além disso, entre 

estas duas variáveis existem fortes interligações: cada tempo escolar tem os seus 

espaços e cada espaço escolar tem os seus tempos. De acordo com ESCOLANO 

BENITO (2008: 33), o tempo e o espaço são elementos estruturais e estruturantes 

da cultura escolar. Estruturais pelo que têm de fundamental na fixação da ordem, 

concedendo governabilidade às instituições destinadas à formação, e 

estruturantes porque interagem e influenciam na configuração de outros 

elementos que fazem parte da vida escolar. 

É verdade que mais facilmente nos apercebemos da forma como vivemos 

em função do tempo, a famosa expressão “tempo é dinheiro”43 é reflexo da 

importância que esta dimensão tem nas nossas vidas. Porém, esta visão do 

tempo como um recurso que se “poupa” ou “gasta”, de um tempo mecânico ou 

rígido (como um metrónomo), é mais recente do que possa à primeira vista 

parecer. Já escasseiam na nossa sociedade exemplos de pessoas que respeitam 

o tempo “natural”, vivendo de acordo com o ritmo do sol, acordando mais cedo no 

Verão e mais tarde no Inverno. A Revolução Industrial modificou muitos aspectos 

sociais e culturais que condicionam a nossa vivência e percepção do tempo e do 

espaço, antes a maioria das pessoas vivia e morria no mesmo local em que tinha 

nascido (CANÁRIO, 2005: 155). 

Para Rui CANÁRIO (2005: 176), a passagem das sociedades rurais do 

Antigo Regime para as sociedades liberais e industrializadas representa não uma 

transição linear e contínua, mas sim o afrontamento, muitas vezes violento, entre 

dois modos de vida, duas visões do mundo, dois modelos de sociedade 

radicalmente diferentes: 

                                                 

43 Através dos juros, por exemplo, as instituições bancárias “transformam” tempo em dinheiro. 

Também nas actividades laborais o tempo tem um valor monetário, não só no pagamento por 

número de horas trabalhadas, dias (a “jorna” é um salário diário), semanas ou meses, mas 

também em termos de progressão profissional. Vários “Estatutos da Carreira Docente” ilustram 

bem a valorização do número de anos de serviço, não só através de uma melhor remuneração 

salarial, mas também através de reduções de componente lectiva.  
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“A ideia de que o “tempo é dinheiro” é concomitante com o triunfo da lógica de 

mercado, supõe encarar o tempo como um bem escasso que se “gasta” e que por isso 

precisa de ser gerido a partir de critérios de precisão, de medida, de economia. 

Generaliza-se o uso do relógio (sempre presente na fábrica e na escola) e o lazer é 

claramente dissociado do trabalho e remetido para a periferia. Nas sociedades rurais, o 

tempo não se gasta, “passa”, a regulação do tempo orienta-se por ritmos naturais (o sol), 

valorizam-se as festividades e os ócios, imbricados na própria actividade do trabalho. A 

integração das massas camponesas no mundo urbano e industrial da produção 

capitalista implicava, não apenas a destruição do mundo rural tradicional (criando uma 

situação de não retorno), mas uma aprendizagem de uma outra forma de ver e 

relacionar-se com o mundo.” 

(CANÁRIO, 2005: 177). 

 

O aparecimento e a extinção do calendário revolucionário francês44 

revelam um exemplo paradigmático da ruptura, da transição descontínua e não 

linear, do confronto entre aspectos sociais, históricos e culturais quanto à 

concepção de uma outra organização do tempo. A instituição deste “novo” 

calendário pretendia romper com o passado e simbolizar o início de uma nova era 

na história da humanidade. Devemos considerar que o tempo deve ser 

relativizado de acordo com a forma como cada indivíduo e cada sociedade vive e 

se organiza, com ritmos e interacções específicas. Assim, o tempo não é apenas 

uma sucessão de acontecimentos, ou uma duração medida pelo movimento 

mecânico dos ponteiros do relógio, é também uma “construção” da própria 

                                                 

44 Este calendário tinha características marcadamente anticlericais e passou a basear-se nos 

fenómenos da natureza (a denominação de cada mês pretendia estar em consonância com esses 

fenómenos). O primeiro dia dessa nova era – 22 de Setembro de 1792 – foi a data da 

proclamação da República. O primeiro mês chamava-se Vindário (em referência às vindimas), 

seguiam-se o Brumário (relativo à bruma ou nevoeiro), o Frimário (mês das geadas ou frimas, em 

francês), o Nivoso (referente à neve), o Pluvioso (chuvoso), o Ventoso, o Germinal (relativo à 

germinação das sementes), o Floreal (mês das flores), o Pradial (como referência a prados), o 

Messiador (nome originário de messis, palavra latina que significa colheita), o Termidor (referente 

ao calor) e o Frutidor (relativo aos frutos). Cada mês tinha trinta dias, sobrando, no final do ano, os 

dias dos sans-culottes (cinco dias considerados feriados nacionais, de 17 a 21 de Setembro).  
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humanidade (os sucessivos acontecimentos condicionam a forma de organizar o 

tempo). 

FERNANDES & MIGNOT (2008: 7) referem-se de igual modo ao tempo 

escolar45 como uma “construção histórica”, que tem expressão não só na 

dinâmica da sala de aula, nos rituais de cada escola, na legislação, no currículo, 

nas práticas educativas e nos vários objectos que povoam o quotidiano, como 

também na própria arquitectura escolar. Como todos já tivemos a oportunidade de 

observar em muitas escolas, o tempo também faz parte dos próprios edifícios, na 

figura 23 podemos ver um horário que foi colocado no muro de uma escola, 

enquanto que na figura 24 temos o relógio à vista de todos para “controlar” a 

possibilidade de permanência nos espaços exteriores. Se por um lado temos 

consciência do carácter e da importância histórica dos próprios edifícios, patente 

através da evolução das construções escolares ao longo do tempo, por outro 

lado, também o tempo escolar tem sofrido adaptações ao longo da sua história (a 

recente inclusão de actividades de tempos livres e de enriquecimento curricular 

nos horários são um exemplo elucidativo de uma dessas adaptações, uma vez 

que há a necessidade de ajustar a permanência dos alunos na escola com os 

horários laborais de pais e de encarregados de educação). 

 

Figura 23 – Painel em azulejo com horário da Escola B. 2, 3 dos Olivais 

                                                 
45 Embora a temática do “tempo escolar” já tenha sido alvo de atenção por parte de inúmeros 

investigadores, nunca é demais salientar que, tal como no caso do espaço, ainda existe muita 

pesquisa por realizar. Como nos dizem FERNANDES & MIGNOT (2008: 7 e 8): “ […] muito a 

investigar sobre o tempo prescrito e o tempo vivido, o tempo a ser seguido e o tempo burlado, o 

tempo livre e o tempo controlado, o tempo em curso e o tempo recordado, o tempo medido e o 

tempo subjectivo, o tempo objecto de registro e o tempo que se esvai e não cabe no escrito.” 
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Figura 24 – Ressu Comprehensive School – Helsínquia 
 

DÍAZ NOGUERA (2004: 155) considera o tempo como um dos aspectos 

mais importantes no estudo do funcionamento das organizações educativas, 

tendo classificações tão diversas como variável organizativa, como recurso, como 

algo em movimento que pode ser interpretado de forma objectiva ou, pelo 

contrário, de muitas outras formas: 

 

“Entendemos el tiempo objetivo, físico, cuantitativo, rígido, homogéneo,… o por el 

contrario entendemos el tiempo como un aspecto humano, construcción individual a partir 

de los influjos sociales, tiempo vital, por tanto complejo, flexible, diverso, etc. Cómo es 

nuestro tiempo educativo, fundamentalmente es aquel que hace referencia al empleo que 

de el hacen el profesorado, los estudiantes y cuya implicación más inmediata pueden ser 

los resultados en los logros y en el éxito o el fracaso escolar.” 

(DÍAZ NOGUERA, 2004: 155). 

 

De acordo com DÍAZ NOGUERA (2004: 157), o tempo tem sido 

considerado nas organizações educativas como uma variável ou um recurso 

material, significando isto que se pode controlar como se tratasse de algo fixo e 

que assim facilmente pode ser distribuído – tal aconteceu, por exemplo, na época 

da revolução industrial e veio a influenciar os processos de ensino. No entanto, 

mais do que um recurso, temos de entendê-lo como uma variável que se vive, 

deste modo, além de distribuir o tempo para o ensino é necessário também 
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compreender de que forma é utilizado para o desenvolvimento da aprendizagem 

individual e colectiva, estimulando ao mesmo tempo o relacionamento entre os 

membros da comunidade educativa. Para DÍAZ NOGUERA (2004: 163), o tempo 

é o principal condicionante dos processos escolares e o seu principal recurso são 

as capacidades e motivações dos alunos, o que significa que num mesmo tempo 

distintos alunos obterão distintos resultados, assim como um mesmo resultado só 

poderá obter-se com tempos distintos. Embora intervenham muitas outras 

variáveis (como por exemplo os recursos materiais disponíveis ou mesmo o 

profissionalismo e a competência do docente, que fazem com que duas aulas 

com a mesma duração possam ser completamente diferentes) temos de 

reconhecer que o tempo é um factor determinante para a aprendizagem: 

 

“El tiempo del reloj en raras ocasiones señala el inicio temporal del aprendizaje 

real. Dicho aprendizaje tiene lugar cuando los profesores y los estudiantes están 

preparados – cuando las experiencias pasadas y la anticipación de las visiones futuras se 

unifican en el presente. Por ejemplo, sólo haciendo que los estudiantes relacionen su 

historia personal y familiar con un proyecto actual de historia, ciencias o literatura y que 

exploren posibilidades futuras pueden desarrollar conexiones significativas. En este 

sentido, el tiempo ofrece la posibilidad para que el currículo adquiera significado para el 

alumnado y se presente en un ambiente de imprevisibilidad y cambio dinámico, ámbito 

natural del aprendizaje.” 

(DÍAZ NOGUERA, 2004: 165). 

 

Como assinala Guacira LOURO (1996: 120), embora o tempo e o espaço 

nos pareçam elementos exteriores, que existem independentemente da nossa 

acção, estas categorias não deixam de ser “construções sociais”, ou seja, são 

elementos inventados e reinventados pelas sociedades que se vão transformando 

e transformando os sujeitos, estas dimensões “fabricam” os nossos corpos e as 

nossas mentes. Tempos e espaços são diversamente percebidos e vividos por 

distintas pessoas, no entanto, através da escola, como instituição que pertence à 

sociedade, existe uma forte contribuição para uma homogeneização dessas 

construções – as instituições escolares forjam nossas concepções plurais de 

tempo e espaço (LOURO, 1996: 120). 
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ESCOLANO BENITO (2000: 13) refere que, tal como no caso do espaço, a 

apropriação das estruturas do tempo também faz parte do currículo da educação 

escolar. Nos estabelecimentos de ensino, onde cada minuto conta, aprende-se a 

lidar com o tempo. Para ESCOLANO BENITO (2000: 85), as crianças, ao 

experimentarem os horários escolares, interiorizam os primeiros esquemas 

temporais organizados (juntamente com o que aprendem em convivência 

familiar). Deste modo, os tempos escolares, as horas e os dias, constituem 

marcos de aprendizagem e mecanismos para a auto-regulação de 

comportamentos para a infância (e para a vida). O sistema cronológico escolar 

serve para ajustar o “relógio biológico” e os biorritmos aos esquemas temporais 

do sistema social e cultural:  

 

“Levantarse a una misma hora para acudir a la escuela con la puntualidad 

prescrita, donde se pasa cada mañana revista higiénica de aseo, seguir un programa de 

trabajo periodizado con criterios precisos y estables, disfrutar de recreos planificados en 

la disciplina institucional, retornar a casa al finalizar cada sesión o jornada e interrumpir 

este proceso cada siete días, entre otros comportamientos, supone regular la 

espontaneidad a un orden normativo y social del tiempo.” 

(ESCOLANO BENITO, 2000: 85). 

 

Segundo João BARROSO (1995: 640), esta organização de um horário 

semanal, previamente fixado e sucessivamente repetido (que condensa todas as 

actividades que os alunos têm de desenvolver durante o ano) é determinada por 

uma “concepção newtoniana do tempo, considerado como absoluto, verdadeiro e 

matemático”46. De acordo com este autor (1995: 641), outra das principais origens 

das regras relativamente constantes da feitura dos horários, e que deriva da 

concepção newtoniana, é a divisão homogénea do tempo e a dimensão de uma 

mesma unidade de contagem do ensino (lição, curso ou aula), estando estas 

ligadas à aplicação do regime de classes no ensino liceal e, podemos 

acrescentar, também presentes noutros níveis de ensino. Como é óbvio, os 

horários e as unidades de contagem do tempo de ensino (aulas, tempos, lições) 

                                                 

46 BARROSO faz aqui uma citação da obra: Temps Mobiles, de Aniko Husti. 
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irão também condicionar a afectação dos espaços, por exemplo, através da 

passagem de determinado tempo em determinado espaço.  

No entanto, em relação ao tempo de Sir Isacc Newton (o tempo “absoluto”), 

sabemos que há mais de cem anos a Física, através da contribuição de Einstein, 

construiu um novo paradigma temporal – o do tempo relativo:  

 

“Na teoria da relatividade não existe qualquer tempo absoluto; cada indivíduo tem 

a sua medida pessoal de tempo que depende de onde está e da maneira como se está a 

mover”. 

(PEREIRA, 1998: 98). 

 

Através da teoria da relatividade de Einstein deixamos de acreditar num 

tempo e num espaço independentes de todos os pontos de referência. Michel 

BIEZUNSKI (1998: 84) também nos diz que a noção de tempo absoluto deixa de 

existir em Física, uma vez que a posição e a velocidade dos observadores no 

espaço e no tempo passam a intervir na descrição dos fenómenos. Este autor 

refere ainda que na altura em que se acabava de normalizar a descrição do 

tempo para favorecer as comunicações, em especial com a determinação dos 

horários dos caminhos-de-ferro, a Física vem perturbar este agradável 

planeamento, decretando que tudo isso é inútil, pelo menos no que respeita à 

compreensão teórica. Recordo que é em 1905 que Einstein propõe o seu princípio 

de relatividade especial (ALONSO & FINN, 2005: 314; HAWKING, 1988: 38), 

sendo aí que o cientista demonstrou ser possível abandonar a ideia de tempo 

absoluto. Quando se acreditava que o tempo “corria” da mesma forma em todo o 

mundo, o tempo e o espaço ganham o seu carácter científico relativo.   

Como é referido por Stephen HAWKING (1988: 35), na Física, antes da 

teoria da relatividade, o tempo era separado e absolutamente independente do 

espaço, sendo isto o que a maior parte das pessoas achariam ser uma opinião de 

senso comum. Todavia, a teoria da relatividade obriga-nos a modificar 

fundamentalmente as nossas ideias sobre espaço e tempo, obrigando-nos a 

aceitar que o tempo não está completamente separado nem independente do 
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espaço, mas sim combinado com ele para formar um objecto chamado 

espaçotempo47 (HAWKING, 1988: 42). 

A Física está obviamente ligada ao tempo técnico, aparentemente, um 

tempo preciso e repleto de certezas. O tempo técnico é, segundo HALL48 (1994: 

83), um sistema totalmente diferente utilizado pelos cientistas e técnicos, no qual 

até a terminologia pode parecer estranha ao leigo. Por exemplo, o leigo pode 

perguntar a um astrónomo qual a duração exacta de um ano. É então confrontado 

com a sua ignorância quando lhe é perguntado a que tipo de ano se refere – se 

ao ano tropical ou solar (365 dias, 5 horas, 48 minutos, 45.51 segundos e uma 

fracção), se ao ano sideral (365 dias, 6 horas, 9 minutos e 9.54 segundos) ou ao 

ano anomalístico (365 dias, 6 horas, 13 minutos e 53.1 segundos).  

                                                 

47 O espaçotempo é quadrimensional, ou seja, assume quatro coordenadas (uma de tempo e três 

espaciais). Poderíamos, tal como fazem os físicos (DAVIES, 2003: 52), passar a utilizar o conceito 

de espaçotempo em vez de considerarmos o tempo e o espaço de forma individual, uma vez que 

somos afectados por estas duas variáveis e as duas influenciam-se mutuamente. Nas escolas são 

bastante comuns expressões como turno da manhã, turno da tarde ou turnos mistos. Esta gestão 

do tempo tem repercussões na gestão dos espaços e condiciona o trabalho dos professores, o 

facto de ter uma sala de aula partilhada com um outro turno não permite que, por exemplo, o 

professor da manhã possa (des)arrumá-la completamente a seu gosto, uma vez que esta será 

utilizada à tarde por um outro grupo de pessoas. Por outro lado, se o número de salas disponíveis 

tem influência na elaboração de horários escolares, também as horas de funcionamento da própria 

escola condicionam os espaços em utilização (que aqui não são apenas salas de aula, podem ser 

outros espaços escolares como sítios de recreio, locais de passagem, refeitórios, salas de 

convívio, bibliotecas e centros de recursos, laboratórios, espaços de jardim, instalações cobertas 

para práticas desportivas, laboratórios, salas de trabalho, PBX, secretarias, salas de professores, 

etc.). 

48 Edward HALL (1994: 82) propõe-nos uma teoria que sugere três tipos de tempo (uma vez que 

este autor sugere que a cultura tem três níveis distintos): o formal, o informal e o técnico. Segundo 

HALL (1994), o tempo formal é o tempo que todos conhecem, por exemplo, o dia é uma série 

formal composta por dois componentes isolados básicos: o dia e a noite. No tempo informal, no 

entanto, as circunstâncias já variam e por isso o tempo medido varia também: utilizamos as 

expressões “demasiado tempo”, “para sempre” e “uma eternidade” para descrever períodos de 

tempo que nos parecem excessivamente prolongados (ou “não ter tempo” e “falta de tempo” 

quando este escasseia). Para HALL, o tempo informal é bastante vago porque varia consoante a 

situação. 
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A evolução do conhecimento científico (e, neste caso, da própria Física) 

veio demonstrar mais uma vez que o conhecimento não pode ser “cristalizado”. 

Quando Einstein formulou o seu princípio da relatividade admitiu que a velocidade 

da luz era sempre a mesma em todas as direcções, independentemente do 

estado de movimento do observador: 

 

“Como a velocidade é a distância dividida pelo tempo, pode ser que tenhamos 

que ajustar o tempo bem como a distância para que o quociente dos dois permaneça 

com o mesmo valor para observadores em movimento relativo, como acontece no caso 

da velocidade da luz.” 

(ALONSO & FINN, 2005: 129). 

 

Marcelo ALONSO & Edward FINN (entre outros) mostram-nos como a 

contracção do comprimento, ou do espaço, e a dilatação do tempo são 

consequências directas da “invariância” da velocidade da luz. No entanto, 

recentemente o físico teórico australiano Paul Davies49 propôs que a velocidade 

da luz tem diminuído a sua velocidade ao longo do tempo: 

 

“Australian theoretical physicist, Professor Paul Davies, has proposed that one of 

the so-called “constants” of the universe – the speed of light – has in fact slowed over 

                                                 

49 DAVIES (2003) tem também uma curiosa obra sobre a possibilidade de construir uma máquina 

que nos permita viajar no tempo. Algumas escolas, como por exemplo os antigos liceus, também 

nos dão quase essa possibilidade. Se por um lado através do tempo nos movemos no espaço, 

sendo a ampulheta um objecto representativo disso mesmo, também através dos espaços 

podemos “viajar” no tempo. Existem edifícios e monumentos que nos podem transportar quer para 

o passado quer para o futuro. Podemos facilmente buscar referências, ideias e ideais nos locais 

que visitamos. Assim, buscamos o futuro não só no tempo, mas também nos espaços (em 

diferentes locais podemos encontrar edifícios mais ou menos “futuristas” que nos podem inspirar 

para construir a escola de amanhã). Ao longo da História da Arquitectura Escolar em Portugal 

várias foram as “importações” que fizemos de outros países. Por exemplo, sabemos que as ideias 

para o primeiro projecto tipo de escola primária em Portugal (Escola Conde Ferreira) teriam sido 

importadas de França (AFONSO [coord.], 1984: 10) e é claro que, embora tenha gerado muito 

mais contestação, também o modelo de escolas de área aberta não foi de “inspiração” nacional.  
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time, a revelation that will cause a rethink of many of our accepted laws of physics as well 

as our “understanding” of the beginning of the universe.”  

(WELSH, 2002: ¶1). 

 

Poderemos ter que reconsiderar a teoria da relatividade. Provavelmente, 

chegaremos à conclusão de que Einstein estava errado em muitos dos aspectos 

que enunciou. Mas também teremos obrigatoriamente que concordar com Michel 

BIEZUNSKI (1998: 112), dadas as provas experimentais, como por exemplo a 

afectação do tempo e do espaço pela gravidade, que o tempo e o espaço não são 

nem poderão ser absolutos: cada indivíduo tem e terá a sua medida pessoal de 

tempo e de espaço que depende de onde está e da maneira como se está a 

mover.  

Se pensarmos no caso da Educação (numa “teoria da relatividade” para o 

ensino), poderemos começar igualmente por admitir que o espaço de sala de aula 

ideal não é o mesmo para cada utilizador (como já tive a oportunidade de sugerir 

no início deste subcapítulo), é dependente e é variável consoante o tipo de 

contextos, de pessoas e de interacções que se geram. Cada um de nós 

compreende e utiliza os espaços de modo diferente, não existe um espaço ideal, 

tal como não existe um tempo “absoluto” (os bons pedagogos sempre souberam 

relativizar questões pertinentes ligadas à Educação, de certo modo, sempre 

viveram de acordo com a “teoria da relatividade”, muito antes de esta ter sido 

defendida por Einstein). Dando um exemplo do dia-a-dia, constatemos que o que 

seria ideal para uma aula de ginástica (ginásio) poderia ser péssimo para uma 

aula de música, facilmente nos apercebemos dos problemas acústicos. No 

entanto, se a aula de música incorporasse dança, provavelmente o ginásio seria 

mesmo o espaço mais adequado. 

Os enunciados de Einstein (e as teorias da Física de um modo geral) 

apresentam um certo grau de complexidade. Todavia, colocando-nos como 

estudiosos de Ciências da Educação, ao relacionar o tempo e o espaço com o 

processo de ensino/aprendizagem, constatamos que a concepção de uma “teoria 

da relatividade” para a nossa área de investigação nos traz um grau de muito 

maior complexidade do que aquela apresentada pelos físicos, que podem prever 
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e calcular matematicamente relações entre variáveis. O factor humano torna mais 

complexas todas as interacções50. Edgar MORIN (1995) refere que é preciso ver 

a complexidade51 onde ela parece em geral ausente, como por exemplo na vida 

quotidiana: 

 

“ [...] a vida mais quotidiana é, de facto, uma vida onde cada um representa vários 

papéis sociais, segundo o que é na sua casa, no seu trabalho, com amigos ou com 

desconhecidos. Vê-se que cada ser tem uma multiplicidade de identidades, uma 

multiplicidade de personalidades nele próprio, um mundo de fantasmas e de sonhos que 

acompanham a sua vida.” 

(MORIN, 1995: 83). 

 

É interessante observar que no caso do ensino o espaço e o tempo 

exercem influências mútuas, dependendo um do outro, tal como acontece na 

teoria de Einstein: 
                                                 

50 A quantidade de interacções existentes em qualquer acto educativo é uma das razões que leva 

BERLINER (2002) a considerar a “pesquisa educacional” (educational research) como a mais 

difícil ciência de todas, juntamente com a diversidade de contextos que afectam os seres humanos 

e o curto “prazo de validade” das descobertas (que devido a mudanças nos meios sociais 

invalidam pesquisas já efectuadas ou tornam-nas irrelevantes): “Easy-to-do science is what those 

in physics, chemistry, geology, and some other fields do. Hard-to-do science is what the social 

scientists do and, in particular, it is what we educational researchers do. In my estimation, we have 

the hardest-to-do science of them all! […] It may be stretching a little, but imagine that Newton’s 

third law worked well in both the northern and southern hemispheres – except of course in Italy or 

New Zealand – and that the explanatory basis for that law was different in the two hemispheres. 

Such complexity would drive a physicist crazy, but it is a part of the day-to-day world of the 

educational researcher.” (BERLINER, 2002: 18-19).  

51 Como nos diz Edgar MORIN (1995), a complexidade é o desafio e não a resposta, este autor 

busca uma possibilidade de pensar através das incertezas e através das contradições, reconhece 

que a simplificação é necessária, mas deve ser relativizada. MORIN aceita a redução consciente 

de que é redução, todavia, não aceita a redução arrogante que crê possuir a verdade simples, por 

detrás da aparente multiplicidade e complexidade das coisas. O pensamento técnico-racional, por 

ser demasiado redutor, tem dificultado processos de ensino e de aprendizagem, ignorando 

(propositadamente ou não) a enorme complexidade existente na conjugação de variáveis 

educacionais. 
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“ [...] o tempo não está completamente separado nem independente do espaço, 

mas sim combinado com ele [...]”  

(HAWKING, 1988: 54). 

 

A propósito da teoria da relatividade geral, Paulo PEREIRA (1998: 98) diz- 

-nos que o espaço e o tempo são quantidades dinâmicas, quando um corpo se 

move, ou uma força actua, a curvatura do espaço e do tempo é afectada e, por 

seu lado, a estrutura do espaçotempo afecta o movimento dos corpos e a 

actuação das forças. Como é referido por este autor, o espaço e o tempo não só 

afectam como são afectados por tudo o que acontece no Universo. Deste modo, a 

teoria da relatividade geral prevê que o tempo dependa do sítio onde estamos52, 

por exemplo, passa mais devagar perto de um corpo maciço como a Terra: 

  

“Para alguém num ponto muito alto, pareceria que tudo o que fica por baixo leva 

mais tempo a acontecer. Esta predição foi testada em 1962, com dois relógios muito 

precisos, instalados no topo e na parte de baixo de uma torre na água. O relógio 

colocado na parte de baixo, que estava mais perto do globo terrestre, viu-se que andava 

mais lentamente, em acordo exacto com a relatividade geral.”  

      (HAWKING, 1988: 54). 

 

Esta experiência de 1962 é, como disse HAWKING (1988), de considerável 

importância prática nos nossos dias, com o advento de sistemas de navegação 

muito precisos, baseados em sinais emitidos por satélites. Se se ignorassem as 

predições da teoria da relatividade geral, a posição calculada teria um erro de 

várias milhas. Um outro exemplo apresenta-nos o caso de dois gémeos: 

 

“ […] se um dos gémeos fosse fazer uma longa viagem numa nave espacial a 

uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando voltasse, seria muito mais novo 

do que o que tivesse ficado na Terra”.  

(HAWKING, 1988: 54). 

                                                 

52 Podemos estabelecer aqui uma analogia entre a relatividade da Física e a relatividade 

antropológica e cultural: sociedades diferentes vivem o tempo de formas diferentes, o tempo tem 

diferentes construções/interpretações consoante o lugar onde estamos. 
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HARGREAVES (1992: 44), “pegando” igualmente na teoria da relatividade 

de Einstein, diz-nos que não existem pontos fixos no espaço ou no tempo. Para 

este autor, e de acordo com o que já foi apresentado anteriormente, o tempo 

objectivo não tem existência física independente. O tempo absoluto é não só uma 

construção da humanidade, mas é de igual modo uma razão à volta da qual a 

maioria de nós organiza as nossas vidas. Andy HARGREAVES considera 

também que uma vez que o tempo físico é relativo, os defensores do tempo 

objectivo não podem evocar as leis naturais do mundo físico para justificar o seu 

ponto de vista particular sobre esta dimensão. 

De acordo com HARGREAVES (1992: 32), o tempo tem cinco dimensões 

inter-relacionadas entre si, sendo elas: o tempo técnico-racional; o tempo 

micropolítico; o tempo fenomenológico; o tempo sociopolítico e o tempo físico 

(que abordei ligeiramente nos parágrafos anteriores). A componente espacial e 

social não podem ser dissociáveis de qualquer destas dimensões, uma vez que o 

espaço não está completamente separado nem é independente do tempo, tal 

como o tempo é determinante para qualquer abordagem do espaço social 

(CARMO, 2006: 18-19).  

Gostaria de estabelecer aqui um pequeno paralelismo, com outras 

associações, entre estas diferentes dimensões do tempo (que se aplicam 

igualmente ao espaço) e as perspectivas teóricas dentro da organização escolar 

apontadas por GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1993: 166), tendo todas elas ao mesmo 

tempo ligações profundas com qualquer das três grandes áreas de investigação 

centradas nas características organizacionais das escolas, definidas por NÓVOA 

(1995a: 25) – ver quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

Quadro 2 – Dimensões do tempo (e do espaço), diferentes perspectivas teóricas e 
áreas de investigação 

Diferentes dimensões do 

tempo (e do espaço53)  

(HARGREAVES, 1992) 

Perspectivas teóricas dentro 

da Organização Escolar  

(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 

1993) 

Áreas dos estudos 

centrados nas 

características 

organizacionais das escolas  

(NÓVOA, 1995a) 

Micropolítico 

Sociopolítico 

 

Política 

Técnico-racional Técnico-racional 

Fenomenológico Interpretativa 

Físico - 

 

-Estrutura física; 

-Estrutura administrativa; 

- Estrutura social. 

 

António NÓVOA (1995a) diz-nos que os estudos centrados nas 

características organizacionais das escolas tendem a construir-se com base em 

três grandes áreas: 

  

“- a estrutura física da escola: dimensão da escola, recursos materiais, número de 

turmas, edifício escolar, organização dos espaços, etc.;  

- a estrutura administrativa da escola: gestão, direcção, controlo, inspecção, 

tomada de decisão, pessoal docente, pessoal auxiliar, participação das comunidades, 

relação com as autoridades centrais e locais, etc.; 

- a estrutura social da escola: relação entre alunos, professores e funcionários, 

responsabilização e participação dos pais, democracia interna, cultura organizacional da 

escola, clima social, etc.”  

(NÓVOA, 1995a: 25). 

 

Apesar de enumeradas separadamente, também não podemos dissociar 

estas três áreas – que devem procurar reflectir e aprofundar conhecimentos sobre 

as perspectivas teóricas e dimensões apresentadas no quadro 2, estando todos 

                                                 

53 Embora HARGREAVES não se refira de forma directa às diferentes dimensões do espaço, 

podemos considerar que elas também existem, estando intimamente ligadas ao factor tempo. Por 

exemplo, a dimensão técnico-racional do espaço está relacionada com o tempo objectivo, de 

gestão e de planificação. 
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estes elementos ligados entre si. As três áreas apontadas por António NÓVOA (a 

estrutura física da escola, a estrutura administrativa e a estrutura social) 

interferem na organização do tempo e do espaço escolar e ao mesmo tempo 

sofrem a interacção das dimensões apontadas por HARGREAVES (1992: 32), 

tornando bastante mais complexo o estudo sobre estas matérias. É ainda curioso 

observar a correspondência directa entre as diferentes perspectivas de análise 

dentro da Organização Escolar e as dimensões sugeridas por HARGREAVES 

(1992: 32). 

De acordo com GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1993: 166), para a perspectiva 

técnico-racional, a escola, em última instância, não é senão a resultante de um 

conjunto de normativas, regulações oficiais, objectivos declarados, regras 

estabelecidas funções e órgãos. De algum modo, considera-se que uma estrutura 

organizativa bem definida de um ponto de vista formal, com órgãos claros, 

objectivos explícitos, procedimentos e funções estabelecidas no papel, garantirá 

um funcionamento escolar eficaz, que irá ocorrer como consequência da 

continuidade e repetição de planos de actuação racional e formalmente 

estabelecidos. Porém, como adverte GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1993: 166): 

 

“Diversos autores han subrayado la dominación de esta visión técnico-racional de 

la escuela y, al tiempo, han ido planteando diversos análisis críticos desde la 

consideración de que en el fondo tal visión nos dirá poco acerca de cómo son y cómo 

funcionan realmente las escuelas. Las reflexiones críticas en torno a la concepción 

racional de la escuela y el desarrollo de análisis organizativos más sensibles a la realidad 

compleja de la escuela «por dentro», y en relación con parámetros ideológicos, 

contextuales, simbólicos, etc. son elementos característicos de las denominadas 

perspectiva Interpretativa y perspectiva Política de la Organización Escolar.” 

(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 1993: 166). 

 

É claro que a dimensão técnico-racional tem a sua importância, uma vez 

que serve de base para quem planifica, está presente não só na arquitectura (na 

criação e concepção de espaços ou de edifícios), mas principalmente na gestão e 

organização dos locais de aprendizagem. O tempo técnico-racional é para 

HARGREAVES um tempo fixo, público. É, neste caso, uma variável objectiva, 
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uma condição instrumental de organização que pode ser manipulada pelo poder 

de decisão (direcção da escola, Ministério da Educação, etc.) com o objectivo de 

proporcionar a melhoria de mudanças educativas, cujo propósito e grau de 

importância podem ter sido determinados num outro lugar. O tempo na sua 

dimensão técnico-racional é uma fonte finita de recursos ou meios que pode ser 

aumentada, diminuída, manipulada, dirigida, organizada ou reestruturada de 

modo a acomodar-se a determinados propósitos educativos. No entanto, como 

refere este autor (1992: 34), este tipo de tempo tem as suas limitações, por muito 

generosa que seja a sua distribuição, o facto de ser atribuído mais tempo, ou 

tempo lectivo complementar, não é, por si só, ou não implica, uma garantia de 

mudança pedagógica54. 

Para Andy HARGREAVES (1992: 35), a distribuição do tempo também 

reflecte as configurações dominantes em termos de poder e de status dentro do 

sistema escolar e da própria escola, ou seja, tem um significado micropolítico, 

dependente, ao mesmo tempo, de um poder de decisão que é de natureza 

sociopolítica55. Nos horários dos professores, por exemplo, podemos observar 

distinções hierárquicas que “beneficiam” aqueles que têm mais anos de serviço. A 

prioridade na escolha do horário e a atribuição de menos horas lectivas aos 

professores mais “veteranos”, comparativamente com os colegas mais “novos”56, 

                                                 

54 Temos às vezes situações em que “menos” pode ser “mais” (sometimes less is more). Menos 

tempo pode dar origem a uma maior “produtividade pedagógica”, tendo em conta a forma como é 

“gasto” o tempo. 

55 A dimensão sociopolítica, que voltarei a abordar mais à frente, está relacionada com o controlo 

administrativo do trabalho dos professores, juntamente com os processos de mudança ligados ao 

poder central. Não podemos dissociar as duas dimensões de carácter político, uma vez que estão 

relacionadas. Por exemplo, uma decisão ministerial (de carácter sociopolítico) pode alterar 

configurações micropolíticas. 

56 Os professores recém-formados, em início de carreira, têm sido “penalizados” pelo sistema de 

diversas formas. Além das referidas no texto, acrescentaria a maior mobilidade (pois nos 

concursos centralizados de colocação de docentes criam-se dificuldades na realização de um 

trabalho contínuo de vários anos numa mesma escola) e a necessidade, pelo menos teórica, de 

mais tempo para preparar as aulas. Provavelmente, e como consequência da mobilidade, não 
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são dois indicadores desta discriminação que está patente no Estatuto da Carreira 

Docente57 (e ao qual já fiz alusão neste texto), mas que tem tido muitas vezes 

interpretações imprecisas, polémicas e caricaturadas pela opinião pública: 

 

“O estatuto da carreira docente, negociado em 1990 (por um governo do actual 

Presidente da República, Cavaco Silva), consagrou um generoso conjunto de benesses 

para os professores. Acumulando experiência e anos de serviço, os docentes acumulam 

também reduções substanciais de horários. Combinando essas com as reduções 

atribuídas por causa de funções que desempenhem na escola (por exemplo, direcções 

de turma) ou por leccionarem em níveis mais avançados (no secundário), um professor 

com mais de 20 anos de experiência (e cerca de 45 anos de idade) pode ter um horário 

semanal efectivo de aulas de cerca de 15 horas. Se estiver há muito colocado numa 

mesma escola, evocará ainda o direito de antiguidade para escolher os melhores 

horários, conseguindo em alguns casos concentrar as aulas em apenas três dias ou 

quatro dias da semana.” 

(CHITAS, 2006: 13). 

 

Enfim, embora me pareça muito tentador não irei comentar o texto citado, 

preferindo, em vez disso, apresentar seguidamente um outro extracto: 

  

                                                                                                                                                    

podem reutilizar material e muitos dos recursos de anos anteriores (observamos aqui, mais uma 

vez, interligações entre o espaço e o tempo).  

57 Nas alterações ao Estatuto da Carreira do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário, propostas pela ex-ministra Maria de Lurdes Rodrigues, voltamos a 

encontrar esta diferenciação de uma forma bastante explícita. Por exemplo, nos pontos 2 e 3, do 

Artigo 34º (Decreto-Lei n. º 15/2007), lia-se o seguinte: “2 - A carreira docente desenvolve-se pelas 

categorias hierarquizadas de: a) Professor; b) Professor titular. 3 - À categoria de professor titular, 

além das funções de professor, correspondem funções diferenciadas pela sua natureza, âmbito e 

grau de responsabilidade.” Ao professor titular estaria associada uma série de funções 

específicas, para além das de “professor”. No entanto, salientaria que esta não seria a melhor 

política de recursos humanos, embora se tenha em conta a avaliação do desempenho, é 

necessário tempo de serviço para atingir a categoria “superior”. Assim, podemos ter professores 

mais “competentes” que, por terem menos tempo de serviço, não poderão exercer determinados 

cargos, tendo que esperar vários anos para que isso aconteça. 
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“Quanto mais próximos do topo, mais facilitada têm a vida – deixando aos recém- 

-chegados, acabados de formar pelas universidades, os ossos duros de roer: as turmas 

com mais insucesso, as escolas com maiores dificuldades, os horários menos 

agradáveis”. 

(CHITAS, 2006: 13). 

 

Outro exemplo, da dimensão micropolítica do tempo, seria considerar, 

dentro do currículo, disciplinas com mais status como aquelas que, sendo para 

HARGREAVES (1992: 35) mais “académicas”, acabam por receber mais horas 

semanais e têm horários mais favoráveis58, como é o caso da Língua Materna ou 

da Matemática, quando comparadas com as expressões, como a Educação 

Musical ou a Expressão Plástica. 

Na organização do espaço escolar, como seria de esperar, temos 

igualmente variadíssimas situações que muito bem ilustram diferentes 

configurações hierárquicas, presentes dentro e fora da sala de aula. Assim, 

podemos observar na escola a existência de “territórios” com distintas 

apropriações consoante o estatuto de cada indivíduo. Tive a oportunidade de 

salientar, ao longo deste texto, alguns factos que demonstram esta 

“territorialidade”. Por exemplo, na sala de professores, que pressupõe alguma 

homogeneidade, pois é geralmente vista como um território exclusivo desta 

                                                 

58 A questão dos horários “mais ou menos favoráveis” está, como é óbvio, também dependente de 

cada instituição de ensino. Com a crescente autonomia das escolas aumenta-se simultaneamente 

a flexibilidade na gestão e na oferta curricular. Como já nos dizia o ponto 7, do artigo 5º (capítulo 

II) do Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro: “ […] compete à escola, no desenvolvimento da sua 

autonomia e no âmbito do seu projecto curricular, definir as cargas horárias a atribuir às diversas 

componentes do currículo”. Reconheço claras vantagens com o aumento da autonomia (pensando 

globalmente, mas agindo localmente…). Todavia, será necessário, pelo menos em algumas 

disciplinas, uma abordagem diferente (e adaptada) em relação à realização de exames nacionais. 

Por exemplo, no ano lectivo de 2004/05, foi distribuído em todas as escolas o mesmo exame 

nacional para a disciplina de Educação Musical (2º ciclo). Porém, algumas instituições tiveram 

mais horas para preparar esse exame, já que a legislação permite que numas escolas a carga 

horária semanal desta disciplina seja de 90 minutos e noutras de 90 + 45. Assim, se a autonomia 

permite que existam diferentes “ofertas de escola”, também seria necessário adequar os 

instrumentos de avaliação a essas diferenças. 
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classe, encontramos diferenciações de status que se reflectem na forma de 

ocupar cada lugar – existindo mesmo, como já tive a oportunidade de referir, 

expressões como “mesa do 10º escalão”, ou “mesa dos efectivos”, que é a mesa 

utilizada com maior frequência pelos professores mais “antigos” da escola. 

Na ocupação do espaço existe uma afirmação pessoal que vai para além 

dos laços de amizade. Podemos assim constatar que dentro da sala dos 

professores existem “territórios” dentro do próprio “território”. Nesta sala também 

nos deparamos com a dimensão micropolítica do espaço através do uso das 

paredes e dos placards informativos: na afixação de comunicações diversas 

(marcação de tarefas ou reuniões, legislação, propaganda sindical, cartazes, 

quartos para alugar, etc.). Existe uma disposição que é indicadora da importância 

que é dada a cada informação, surgindo geralmente as convocatórias para as 

reuniões com grande destaque. 

Dentro da sala de aula, a disposição das mesas, objectos e a localização 

do professor revelam igualmente diferenças de estatuto. Quando está a leccionar 

na sua turma, num ensino mais “tradicional”, o professor ocupa uma determinada 

área (geralmente junto ao quadro), a sua mesa está numa orientação contrária à 

dos alunos, tendo mais espaço disponível, podendo voltar-se de costas e 

deslocar-se livremente. No entanto, ao aluno está reservado um espaço menor, 

onde existe, geralmente, uma reduzida distância física entre colegas e, em 

princípio, a “obrigação” de ficar imóvel enquanto a aula decorre.  

Embora a arte “transcenda” a realidade, o trabalho de Tadeusz Kantor, 

com o nome “enfants à leur banc d’écoliers”59 (de 1989) e a instalação Anschool 

II, de Thomas Hirschhorn, tornam especialmente salientes os aspectos descritos 

no parágrafo anterior, havendo muitos elementos em comum entre estas 

representações artísticas da escola e uma sala de aula “verdadeira” (como 

podemos ver nas figuras 25 e 26). 

A figura 27 permite-nos ver em concreto algumas das características 

diferenciadoras quanto ao status de professores e de alunos, nela podemos 

                                                 

59 “Crianças no banco da escola” – trabalho realizado para a peça “la classe morte”, que esteve 

exposto no Centro Cultural de Belém (Museu Colecção Berardo), de 2 de Novembro de 2009 até 

10 de Janeiro de 2010. 
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observar que o professor não só tem mais espaço, como também tem um 

mobiliário diferenciado (neste caso maior, com mais “requinte” e “sofisticação”), 

tendo ainda um acesso privilegiado ao estrado e uma maior proximidade com a 

lareira e com o aquecedor. Estas diferenciações hierárquicas contrariam o 

“espírito” das escolas de área aberta, como podemos ver através da figura 28, 

onde temos uma “P3” em pleno funcionamento. Nesta última situação, mais 

“democrática” e igualitária, a professora sai do seu “pedestal” e fica ao nível dos 

alunos com quem trabalha, existindo agrupamentos e disposições diversas 

consoante as tarefas que se realizam. No caso da figura 28, a professora 

distingue-se não pelo lugar que ocupa, mas sim por ser uma pessoa adulta entre 

crianças, que neste caso usa bata branca e participa nas actividades dos alunos. 

 

Figura 25 – “Crianças no banco da escola” 

Figura 26 – Anschool II60 e sala de escola do 1º ciclo61 em Idanha-a-Nova 

                                                 
60 Esta fotografia foi tirada na exposição que esteve patente no Museu de Serralves – no Porto, de 

4 de Novembro de 2005 até 5 de Março do ano seguinte. 
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Figura 27 – Espaço “destinado” ao professor – pormenor de uma sala de aula de 
uma escola do 1º ciclo, em Idanha-a-Nova (em 2007-03-21) 

 

Figura 28 – “P3” em funcionamento62 
 

Os espaços escolares são um reflexo da sociedade em que vivemos. De 

igual modo, em certos ambientes laborais de outras organizações (empresas, 

fábricas, etc.), existem indicadores de estatuto semelhantes aos que encontramos 

numa escola. A atribuição de mais ou menos espaço varia consoante o grau 

                                                                                                                                                    
61 Na fotografia da direita, de 2007-03-21, podemos ver uma sala de aula de uma escola do 1º 

ciclo de Idanha-a-Nova (escola bem “tradicional” - com um edifício do “Plano dos Centenários”). 

62 Imagem gentilmente cedida pelo Núcleo de Arquivo Técnico de Construções Escolares, 

desconhece-se a data exacta, mas é da altura da fase de implementação da maioria das escolas 

de área aberta “P3” (arriscaria afirmar que será do início dos anos 1980, ou final do anos 1970). 

Repare-se ainda na “inversão” dos papéis de professor e de aluno, a professora está sentada a 

trabalhar com várias crianças e uma delas está “sozinha” a escrever no quadro.  
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hierárquico, havendo, de uma forma geral, mais espaço para quem possui 

maiores responsabilidades. Teresa RIBEIRO (2005), a propósito de espaços de 

trabalho em contexto organizacional, refere que, para além do mobiliário63, os 

gabinetes de chefia são também distinguidos hierarquicamente pela sua 

localização: 

 

“Os indicadores de estatuto dentro do espaço da organização são múltiplos. A 

localização do escritório ou do cenário de trabalho na organização é um desses sinais: a 

sua proximidade ou afastamento dos lugares do centro de decisões, a sua proximidade 

da janela ou da porta, a sua localização relativamente aos lugares mais frequentados, 

etc. Normalmente, quanto mais inacessível ele se torna pelo número de barreiras, 

andares ou espaços a percorrer para a ele chegar, maior é o estatuto e o poder da 

pessoa que aí trabalha. O espaço em metros quadrados de que cada um usufrui, o grau 

de abertura ou de privacidade do escritório, o número de pessoas com quem se trabalha 

no mesmo espaço, o tamanho da(s) secretária(s), da(s) mesa(s) e da(s) cadeira(s), o 

tipo, o estilo e a quantidade de móveis de que se dispõe na sala de trabalho, o tipo de 

revestimento do chão (alcatifa, tapetes) e das janelas (estores, cortinas, cortinados), o 

tipo de candeeiros, a possibilidade de decorar as paredes a seu gosto e o número de 

obras de arte no local de trabalho, são outros importantes sinais do estatuto ocupado por 

cada um.” 

(RIBEIRO, 2005: 370). 

 

RIBEIRO (2005) refere ainda que o número de telefones ou de linhas 

telefónicas pessoais (e, aproveito para acrescentar, o local e o grau de 

privacidade onde se podem fazer ou receber chamadas, que para a maioria da 

população escolar é feito através do PBX64, especialmente quando não se usa ou 

não se tem telemóvel) também marcam diferenças de status: 

                                                 

63 Visualizamos com frequência a imagem de chefes (directores ou presidentes de conselhos 

executivos) sentados nos seus “cadeirões”. Porém, como já aqui vimos, também dentro da sala de 

aula a mesa e a cadeira do professor podem apresentar diferenças em relação àquelas que os 

alunos utilizam.  

64 Um PBX (Private Branch eXchange) é um centro de distribuição de chamadas telefónicas. Num 

ambiente corporativo normalmente existem muito mais ramais do que linhas de telefone, 
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“ […] o acesso telefónico directo do seu posto à rede internacional, nacional ou 

regional sem passar pela telefonista, podem ser ainda um indicador importante do 

estatuto que cada um ocupa na organização.” 

(RIBEIRO, 2005: 370). 

 

Figura 29 – PBX da escola Aurinkolahden (Helsínquia) 

 

Gostaria de salientar, como nos mostra a figura 29, que a privacidade 

conseguida no PBX para realizar chamadas é bastante reduzida, tendo quase 

sempre a presença de um funcionário (operador). Este é um “território” mais 

associado aos funcionários do que aos professores ou aos alunos – que apenas 

pontualmente podem frequentá-lo. Algo de semelhante acontece, por exemplo, 

dentro da secretaria, onde existe um ainda mais rigoroso controlo de acesso 

(quase só os funcionários que lá trabalham e alguns professores “privilegiados” lá 

podem entrar). Embora a zona de atendimento seja acessível a todos, dentro do 

espaço de trabalho da secretaria só entram alguns. Estas divisões, inseridas num 

mais vasto território das instituições de ensino, onde existem espaços e tempos65 

                                                                                                                                                    
principalmente por razões de custo, havendo a necessidade de um ponto central para gerir e 

distribuir chamadas. Na actualidade, os PBX’s foram superados por sistemas automáticos 

conhecidos como PABX (Private Automatic Branch eXchange) – são plataformas de hardware ou 

software instaladas num computador onde podemos efectuar ligações entre telefones sem 

intervenção manual. Estes centros tornam-se também num elemento de controlo das pessoas que 

os utilizam, uma vez que gerem as permissões de uso. 

65 Os tempos “proibidos” estão particularmente relacionados com os horários de funcionamento 

dentro da escola. Embora possam existir actividades programadas que de vez em quando 

“obrigam” os alunos a dormir dentro das instituições de ensino (por exemplo, a permanência na 
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“proibidos” em termos de acesso (pelo menos para alguns), evidenciam as 

diferenças de hierarquia e de poder dentro da própria escola, diferenças que se 

tentaram atenuar no projecto “P3”, através da criação de vários espaços comuns 

que seriam de todos (como as zonas de área aberta e o espaço polivalente). 

Porém, em todos os espaços escolares podemos observar a existência de lugares 

ocupados por professores, alunos e funcionários, mas nem todos tem a 

possibilidade de se deslocar por todos os espaços das instalações, como diz 

RIBEIRO (2005: 370), essa possibilidade constitui por vezes um sinal de estatuto, 

tal como acontece quando se tem o “direito” de utilizar um espaço privado 

fechado inserido num contexto de open space: 

 

“Nas fábricas e oficinas ter um espaço privado delimitado por divisórias (de vidro, 

por exemplo) no open space industrial é um sinal de estatuto diferenciado […].”  

(RIBEIRO, 2005: 370). 

 

Todas estas configurações hierárquicas, referentes ao uso do espaço e do 

tempo, fazem parte de uma dimensão política e são, como é óbvio, construções 

sociais que já se encontram profundamente enraizadas na nossa cultura escolar. 

Todavia, uma criança cigana, por exemplo, com outros valores66, poderá 

facilmente entrar em choque com os rígidos horários impostos. Voltando à 

proposta de Andy HARGREAVES (1992), das diferentes dimensões do tempo 

(ver quadro 2), abordarei agora, nesta reflexão sobre “relatividade”, o tempo 

fenomenológico (que é subjectivo). Esta é a dimensão do tempo vivido e tem uma 

duração que varia de pessoa para pessoa. Tal é particularmente evidente nas 

                                                                                                                                                    

biblioteca, ouvindo histórias pela noite dentro), de um modo geral, não imaginamos uma criança às 

três da manhã dentro do espaço escolar. De igual modo, sabemos que é interdita uma ida à 

secretaria depois do seu encerramento, ou, durante os tempos lectivos, os alunos que têm aulas 

estão “proibidos” de brincar nos espaços de recreio, etc. 

66 Na minha experiência pessoal de ensino, com alunos de uma comunidade cigana, reparei nas 

dificuldades que a maioria deles demonstrou em comparecer nas aulas da manhã, apesar da 

assiduidade depois ter melhorado ao longo do ano lectivo continuaram a haver problemas de 

pontualidade. Muitos referiram que trabalhavam nas feiras e que lá um horário rígido não é 

necessário. 
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crianças, como nos disse PIAGET (1946: 223), no nível intuitivo a criança associa 

o tempo físico a durações internas, podendo contrair-se ou dilatar-se em função 

dos conteúdos da acção (as crianças numa fase inicial do seu desenvolvimento 

não chegam à ideia de um tempo homogéneo, comum a todos os fenómenos). De 

acordo com HARGREAVES, o que chega a ser visto como tempo objectivo, 

inclusivamente o tempo medido pelo relógio, não passa na realidade de uma 

mera convenção: 

 

“Esto es lo que podemos llamar dimensión fenomenológica del tiempo. Es una 

dimensión en la cual el tiempo es subjetivo, es vivido, tiene una duración que varía de 

persona a persona. El sentido interno del tiempo de una persona puede variar con 

respecto al tiempo del reloj y puede parecer “que vuela” o “que se arrastra” por 

comparación.”    

(HARGREAVES, 1992: 37). 

 

Segundo este autor (1992: 37), a vivência do tempo de cada pessoa pode 

também apresentar variações, o tempo passa para nós e para o nosso próximo 

de forma diferente. As variações subjectivas no nosso sentido de tempo estão 

enraizadas noutros aspectos dos nossos mundos privados: nos nossos projectos; 

nos nossos interesses; nas actividades que exercemos; nas exigências que nos 

são apresentadas; no nosso trabalho; nas nossas ocupações e nos papéis que 

desempenhamos na nossa vida.  

DÍAZ NOGUERA (2004: 166), abordando o tempo como uma variável que 

se “vive”, indica-nos que alguns aspectos do tempo dominam a vida dos 

professores. Porém, raras vezes se reconhecem e se têm em conta nas escolas, 

esta autora refere como exemplo que cada dia são dadas respostas emocionais e 

pessoais ao tempo e estas têm repercussões no trabalho, na produtividade, nas 

relações laborais, na saúde, etc., mas, estranhamente, raras vezes têm sido 

abordadas pela “literatura educativa”: 

 

“El tiempo se experimenta de forma subjetiva, es personal. Nuestras experiencias 

internas del tiempo son diferentes de nuestras nociones del tiempo espacial o del tiempo 

entre acontecimientos. Por eso, si queremos entender los acontecimientos que 
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diariamente tienen que ver con el tiempo en educación, es esencial tener en cuenta las 

historias de los profesores que aclaran la calidad y la naturaleza de sus “vivencias del 

tiempo”. Conceptos como “paso del tiempo”, “resistencias del tiempo”, “compresión y 

expansión del tiempo”, “intensidad”, “imágenes y visualización”, “tiempo emocional y 

humanitario” son ejemplos de las diferentes experiencias del tiempo que expresan dichas 

historias. Estas vivencias del tiempo raras veces tienen cabida en la literatura educativa. 

Por el contrario, los aspectos que más se mencionan en ella son el tiempo como recurso 

y como medio para programar y organizar el aprendizaje.” 

(DÍAZ NOGUERA, 2004: 166). 

 

As diferentes percepções sobre o tempo, como um recurso ou como algo 

que é vivido de forma subjectiva, são por vezes geradoras de tensões e conflitos, 

podemos aqui também relativizá-las. De facto, são comuns os exemplos de 

diferenças entre a percepção de administradores e de professores (o poder 

central que está “longe” das escolas não percebe muitas vezes a lentidão e o 

ritmo com que trabalham aqueles que estão no “terreno”67). DÍAZ NOGUERA 

(2004: 166-167) ilustra bem esta problemática: 

 

“[…] los administradores educativos – alejados de las aulas – consideran la 

implantación de un nuevo currículo desde el ventajoso punto de vista de su propio 

contexto administrativo. Su visión singular, monocrónica del tiempo les hace esperar 

resultados a muy corto plazo que no se  corresponden con la realidad en las aulas. Por 

otro lado, los profesores experimentan el caos, la imprevisibilidad y la emoción de la vida 

escolar diaria cuando intentan enfrentarse a las múltiples y persistentes demandas de los 

estudiantes. El tiempo pasa más lentamente cuánto  más lejos se está de las aulas.” 

(DÍAZ NOGUERA, 2004: 166-167). 

   

De igual modo, Andy HARGREAVES refere que as ocupações, 

preocupações e sensações relacionadas com o tempo dos administradores são 
                                                 

67 Muitas vezes aqueles que estão no “terreno” também não percebem a lentidão nas respostas 

de gestores e de administradores, alguns professores pedem determinados recursos (como livros, 

material escolar, mobiliário, instrumentos diversos, etc.) e a solicitação não é atendida 

atempadamente. Por exemplo, numa escola pedi uma lâmpada para um quadro de sala de aula 

em Novembro e, apesar da insistência, a lâmpada não foi substituída durante todo o ano lectivo. 
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muito diferentes das dos professores, daí que existam as tais diferenças 

significativas na percepção do tempo por parte destas duas “classes” distintas. Os 

professores sentem ansiedade e pressão através das várias exigências 

relacionadas com o tempo, muitas vezes podem sentir culpa e frustração por não 

cumprirem o novo programa menos rápida e eficazmente do que os requisitos 

administrativos exigem: 

  

“Desde el lugar del profesor, los requerimientos del programa se imponen, sin 

consideración respecto a las demandas y presiones ya existentes, y con poca orientación 

sobre cómo pueden integrarse los nuevos requisitos en las rutinas y prácticas 

establecidas. Para el profesor, las expectativas de tiempo que la innovación exige 

aparecen como excesivas e, inmediatamente, surge un conflicto de expectativas de 

tiempo entre el profesor y el administrador.” 

(HARGREAVES, 1992: 38). 

 

No processo de implementação das escolas de área aberta em Portugal 

acontece algo de semelhante, o Ministério da Educação vai construindo escolas e 

colocando professores, esperando que estes imediatamente comecem a trabalhar 

de forma diferente, realizando ensino em equipa e adaptando-se facilmente aos 

espaços de trabalho. Todavia, sem a prévia preparação e com a constatação de 

diferentes concepções de espaços, de mobiliário e de gestão de tempos, 

mudanças que não foram devidamente explicadas, muitos professores reagem de 

forma adversa à inovação que se procurou impor. O quadro 3 apresenta-nos uma 

síntese que nos permite examinar várias diferenças entre a “vivência” do projecto 

“P3” e a do edifício-tipo do “plano dos centenários”, nele podemos comparar os 

dois tipos de construção escolar a partir das dimensões definidas por 

HARGREAVES (1992). Embora a dimensão sociopolítica apresente semelhanças 

nos dois casos, uma vez que são ambos decididos “centralmente”, nas dimensões 

micropolítica, técnico-racional e fenomelológica, em termos de intenções, existem 

diferenças muito significativas. A mudança para o “novo” edifício “P3” 

pressupunha uma alteração de paradigma educacional (um ensino em área 

aberta que permitisse a individualização das aprendizagens), exigindo uma maior 

aceitação e compreensão dos efeitos da dimensão fenomenológica e uma 



 128 

relativização dos princípios técnico-racionais. Todavia, muitos professores 

mudaram para a “nova” escola, mas mantiveram a “antiga” postura face ao 

ensino. 

 

Quadro 3 – Diferentes dimensões em duas escolas distintas 
Diferentes 

dimensões do 

tempo e do 

espaço 

(de acordo com o 

quadro 2) 

Edifício-tipo do “plano dos 

centenários” 

Tem salas de aulas “fechadas”, dispondo 

de um ou dois átrios, conforme se 

destine a um ou dois sexos. O recreio 

coberto situa-se nas traseiras, onde 

estão também os sanitários. 

“P3” – projecto normalizado de 

escolas primárias 

Organização em área aberta com 

espaços (2 ou 3 “salas de aula”) que 

comunicam entre si, dispondo ainda de 

cozinha e de polivalente (utilizável como 

refeitório, ginásio, etc.). 

Micropolítica Configurações hierárquicas 
facilmente distinguíveis, com 

símbolos de poder apresentados 
de uma forma explícita. 

São anuladas muitas das 
configurações hierárquicas 
tradicionais, procuram-se 

disposições mais democráticas. 
Sociopolítica Construção de escolas feita por 

decisão governamental, a partir 
de um regime ditatorial. 

Decisão igualmente central, mas 
feita em período pré e pós- 

-revolucionário. Uma “escola que 
colocava a autocracia em 

risco”68. 
Técnico-racional 
Fenomenológica 

A dimensão fenomenológica é 
praticamente ignorada. O ensino 
é essencialmente de carácter 
transmissivo, procurando tratar 

todos os alunos por igual. 

Aumento de conflitos entre estas 
duas dimensões, em parte 
porque não foi dado o tempo 
suficiente e as condições 

necessárias para a adaptação à 
mudança. Procurava-se uma 

maior flexibilidade no ensino, que 
os alunos construíssem o seu 

próprio conhecimento através de 
um apoio mais individualizado, 
ensinando com uma equipa de 
docentes e trabalhando com 
vários grupos. Desta forma, os 

alunos poderiam ter uma atenção 
mais diferenciada. 

Física Espaçotempo “científico”69. Espaçotempo “científico”. 

                                                 

68 Esta expressão é inspirada no título: “Schooling that puts autocracy at risk”, artigo de James 

MACMANUS sobre a reforma de Veiga Simão, publicado no The Guardian, em 1 de Março de 

1974.   

69 A Física não é a única área de investigação a abordar o espaçotempo de forma científica, como 

podemos constatar, especialmente ao longo deste subcapítulo, as Ciências Sociais também o 

fazem. 
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Encontramos igualmente o confronto entre as diferentes dimensões 

temporais definidas por HARGREAVES (1992) nas palavras de DOMÈNECH 

FRANCESCH & VIÑAS CIRERA (1999: 99), para estes autores também o tempo 

“decretado”, designado para as inovações por parte da administração (como por 

exemplo a própria implantação de uma reforma educativa), choca com o tempo e 

o ritmo dos centros escolares. Para a perspectiva técnico-racional, a escola, em 

última instância, não é senão a resultante de um conjunto de normativas, 

regulações oficiais, objectivos declarados, regras estabelecidas, funções e 

órgãos. De algum modo, está-se a considerar que uma estrutura organizativa bem 

definida do ponto de vista formal, com órgãos claros, objectivos explícitos, 

procedimentos e funções estabelecidas sobre o papel, garantirá um 

funcionamento escolar eficaz, que terá de ocorrer como consequência da 

continuidade e repetição de planos de actuação racional e formalmente 

estabelecidos. Esta visão técnico-racional tem exercido bastante domínio sobre a 

escola, todavia, através de uma análise crítica e profunda, devemos considerar 

que no fundo tal visão nos dirá pouco acerca de como são e como funcionam 

realmente as instituições de ensino, esse é pelo menos o entendimento de 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1993: 166), expresso num excerto que já transcrevi 

neste texto. Como refere este autor (1993: 166), as reflexões críticas à volta da 

concepção racional da escola e o desenvolvimento de uma análise organizacional 

mais sensível à realidade complexa de cada instituição (“por dentro”) e aos 

diversos parâmetros ideológicos, contextuais, simbólicos, etc., são elementos 

característicos das denominadas perspectivas teóricas interpretativa e política, 

dentro da Organização Escolar – ver quadro 2. 

Para os “interpretativistas”, longe de pensar a escola como uma entidade 

social com metas claras e consensuais, que funcionaria com níveis altos de 

previsibilidade, a organização da escola é subjectivamente construída e deve ser 

pensada como um “artefacto cultural” e não como um “objecto” (GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ, 1993: 168). Por isso não nos devemos esquecer que as diferenças 

culturais também conduzem a diferenças na estruturação e percepção do tempo e 

do espaço. Edward HALL (1986) sugere-nos de forma notável várias destas 

diferenças, como exemplifica este autor, os europeus do Norte toleram mal as 
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interrupções contínuas dos europeus do Sul no seu trabalho, tendo a impressão 

de que de tal modo nada avança. Os europeus do Norte vivem mais de acordo 

com um tempo “monocrónico”, enquanto que a “policronia” é mais característica 

dos do Sul: 

 

“A monocronia caracteriza os povos de contactos distantes, que compartimentam 

o tempo, o dividem em função da variedade das tarefas a realizar e se sentem 

desorientados se tiverem que efectuar um grande número de tarefas simultâneas. Os 

indivíduos polícronos, sem dúvida por causa da intimidade dos contactos que mantêm, 

têm, pelo contrário, tendência para conduzir a várias operações ao mesmo tempo, à 

maneira dos jongleurs. É por isso que os primeiros acham mais fácil separar as suas 

actividades no espaço, e os segundos, concentrá-las num único lugar.”  

(HALL, 1986: 196). 

 

Se pensarmos nas escolas, principalmente nas de ensino básico, o 

trabalho dos professores é de carácter profundamente policrónico, quanto mais 

baixarmos o nível etário dos alunos mais facilmente perceberemos esse carácter. 

De acordo com HARGREAVES (1992: 41), o professor tem de acompanhar, ao 

mesmo tempo, diferentes ritmos de aprendizagem, uma vez que cada aluno tem a 

sua própria velocidade de processamento de informação e de aquisição de 

competências. É por isso necessário ter em consideração que o trabalho em sala 

de aula, especialmente no ensino básico, é altamente sensível a cada contexto 

em particular, e ao imprevisível, dada a importância das relações interpessoais e 

a diversidade de desempenhos nas tarefas que se estão a realizar (os “bons” 

alunos geralmente terminam as tarefas em menos tempo do que os outros). Deste 

modo, torna-se perigosa a submissão exagerada, por parte dos alunos, aos ritmos 

que lhes são impostos (pelos professores ou pelos colegas) e lhes são alheios, 

podendo produzir efeitos contrários àqueles que se procuram produzir (ESTRELA, 

1998: 44). HARGREAVES considera que é um mundo complexo, denso, no qual 

o professor tem de possuir uma sofisticada habilidade, dirigida a fazer várias 

coisas ao mesmo tempo. Porém, por outro lado, como realçam DOMÈNECH 

FRANCESCH & VIÑAS CIRERA (1999: 98-99), a administração tenta definir o 

tempo nas escolas de forma monocrónica: 
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“Vemos que la administración intenta definir el tiempo en los centros educativos 

de forma monocrónica al estar situada fuera  en el contexto del centro. A veces, esta 

distribución viene también desde los propios cargos directivos de los centros que, de 

alguna manera, deben concretar la utilización del tiempo. Mientras tanto el profesorado 

en sus aulas actúa con un tratamiento policrónico, con lo cual las temporalizaciones que 

se fijan y los objetivos y las propuestas de trabajo en equipo desde perspectivas 

monocrónicas sufren fracasos espectaculares.” 

(DOMÈNECH FRANCESCH & VIÑAS CIRERA, 1999: 98-99). 

 

A forma como vivenciamos o tempo está condicionada pelas funções que 

exercemos e pelos “lugares” que ocupamos. HARGREAVES (1992), a propósito 

da dimensão sociopolítica do tempo, apresenta-nos um princípio que muito se 

assemelha com o da teoria da relatividade geral de Einstein, embora reconheça, 

ao mesmo tempo, que é aconselhável ser cauteloso quando aplicamos 

proposições do campo físico para o campo social: 

  

“[...] cuanto más lejos se esté del aula, del centro densamente poblado de las 

cosas, como si dijéramos, más lenta en la perspectiva del tiempo que transcurre en ellas.” 

(HARGREAVES, 1992: 45). 

 

Tal como previsto, através da teoria da relatividade geral, o tempo passa 

mais devagar junto a um corpo maciço como a Terra do que no espaço. É como 

se (às vezes) os professores estivessem no nosso planeta e os “administrativos” 

estivessem fora de órbita, fora do alcance da gravidade terrestre. Este princípio, 

tal como nos diz HARGREAVES, pode muito bem explicar a documentada 

impaciência que demonstram os administradores face à velocidade de mudança 

que encontram nas suas escolas. De um ponto de vista distante, não vêm a 

classe na sua densa complexidade como a vê um professor que está em contacto 

com determinada realidade. Os administrativos até podem conhecer alguns 

aspectos de várias realidades, porém, temos de reconhecer que é natural que 

ignorem muito do que acontece com cada “classe” em particular.  

A velocidade de mudança para um professor pode, no entanto, parecer ser 

demasiado rápida. O professor tem que lidar com múltiplas mudanças (novos 
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sistemas de classificação, novos programas, planificações em conjunto com 

outras disciplinas, etc.), é por isso necessário que o professor pense de forma 

policrónica e não monocronicamente. Todavia, na dimensão sociopolítica do 

tempo, apresentada por Andy HARGREAVES (1992), conceitos particulares, de 

um grupo restrito de pessoas, tendem a ser administrativamente dominantes, isto 

acontece, por exemplo, não só para controlar o trabalho dos professores, mas 

também nos processos de melhoria curricular.  

 

“El esquema monocrónico del tiempo prevalece en la administración educativa, no 

porque sea más acorde con las leyes del mundo natural ni porque sea de mayor efecto 

educativo o de mayor eficacia administrativa; prevalece más bien, porque es la 

prerrogativa de los poderosos.”    

(HARGREAVES, 1992: 44). 

 

Nesta dimensão do tempo sociopolítico aparecem dois aspectos 

complementares especialmente importantes: a “separação” e a “colonização”. Em 

relação à “separação” já foi referido o afastamento entre os mundos da 

administração e da docência, porém, veremos a seguir como a “colonização”, 

embora de formas muito particulares, os aproxima de novo. A “colonização”, na 

dimensão sociopolítica do tempo, é o processo pelo qual os administradores 

conquistam (ou “colonizam”) o tempo dos professores para os seus próprios 

propósitos (HARGREAVES, 1992: 47). Esta colonização administrativa do 

trabalho do professor torna-se evidente quando domínios privados das vidas 

profissionais dos professores são conquistados para propósitos administrativos. 

Convertem-se “zonas traseiras” em “zonas dianteiras”. Ou seja, convertem-se 

momentos e lugares, que antes eram propiciadores de relaxamento em privado, 

onde os professores podiam até desabafar, em espaços e tempos 

supervisionados e de domínio público. 

As “zonas traseiras” permitem-nos diminuir a tensão, aliviar, distanciar do 

esforço e das exigências das actuações em “proscénio”. Estas zonas poderão ser 

a cozinha do restaurante, os vestiários da fábrica ou a sala de professores na 

escola. Todavia, nas instituições de ensino, tem-se muitas vezes a sensação de 

que o tempo de permanência está a ser cada vez mais colonizado para questões 
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administrativas. As áreas privadas (“zonas traseiras”) ao converterem-se em 

“zonas dianteiras” submetem os professores a uma vigilância mais estrita. Deste 

modo, tempos que poderiam ser utilizados para uso “privado” passam a ser 

“colonizados”: 

    

“Algunos obligan a los profesores a reunirse regularmente para cumplir 

determinados períodos de planificación, e incluso señalan salas especialmente 

designadas para ese propósito.” 

(HARGREAVES, 1992: 49). 

 

Para além das reuniões “impostas”, quantas vezes não acontecem na 

própria sala de professores reuniões informais, planificações de actividades, 

debates sobre dificuldades de aprendizagem de determinados alunos, ou sobre 

problemas de indisciplina, etc. Tal como acontecem noutras zonas, na reprografia, 

onde vão tirar fotocópias, ou até quando vão comer ou fumar um cigarro fora da 

escola, há lugar para determinadas trocas de impressões sobre um aluno ou 

turma, sobre um conteúdo programático ou sobre um item de avaliação. Por isso, 

para Andy HARGREAVES (1992), o aumento da “colonização” do tempo dos 

professores por parte da administração, tal como o fraccionamento do seu 

trabalho são factores cruciais e significativos. HARGREAVES refere que este 

aumento se deve à preocupação com a produtividade e com o controlo do tempo 

dos “trabalhadores” – preocupações que existiram desde o princípio das 

estratégias de direcção relacionadas com o uso do tempo na alvorada do 

capitalismo industrial: 

 

“El tiempo ha de ser regulado, controlado, fragmentado y repartido para asegurar 

que se utiliza de forma productiva y no se malgasta en actividades sin importancia.”   

(HARGREAVES, 1992: 50). 

 

No entanto, embora existam lugares onde o tempo pode ser 

“desperdiçado”, como nos diz este autor, são essas “zonas traseiras” que ajudam 

e que permitem a libertação do stress e impulsionam relações informais (que são 

as que constroem a confiança, a solidariedade e os sentimentos de 
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companheirismo entre os professores). Podemos considerar as “zonas traseiras” 

como fundamentais no auxílio das actividades de “zonas dianteiras”.  

Segundo Andy HARGREAVES (1992: 47), foi Erving Goffman quem definiu 

“zonas dianteiras e traseiras” e que considerou as “dianteiras” como lugares de 

actuação, onde as pessoas se encontram de algum modo “em cena”, em frente 

aos seus clientes, ao seu público ou aos seus superiores. Quando se trabalha 

numa “zona dianteira”, que é o caso das salas de aula (no caso dos professores), 

as pessoas devem ter o cuidado de regular e de controlar a sua conduta (têm que 

“manter as aparências”). As três citações a seguir ilustram este cuidado que 

devemos ter nas “zonas dianteiras” em relação, por exemplo, à roupa que 

vestimos. Todavia, convém realçar que estes exemplos devem ser situados num 

determinado contexto socio-económico e temporal, não se aplicando a todas as 

culturas nem a todas as épocas. 

 

“Se participo no conselho de administração de boina basca com estrela e barba à 

Guevara, de capote militar e sapatos de ténis, será muito difícil demonstrar aos presentes 

que as minhas intenções não eram polémicas e que me vesti assim por puro acaso.” 

(ECO, 1989: 18). 

 

“Até há bem pouco tempo, em Itália, o estudante não poderia nem sequer pensar 

em ir fazer exame sem casaco e gravata, sob pena de ser olhado pelo professor como se 

olha quem vá à igreja em cuecas.” 

(ALBERONI, 1989: 55). 

 

“A entrada nas salas de aula universitárias de estudantes em camisolão em vez 

de casaco, há não mais de uns dois anos manifestava uma opção “subversiva” que hoje 

se atenuou consideravelmente; os próprios professores já adoptaram o camisolão e a 

diferença entre os que trazem gravata e os que não trazem, já não constitui uma 

oposição muito significativa. Mas noutros ambientes (como numa recepção no Quirinale) 

a opção ainda teria um grande potencial comunicativo.” 

(ECO, 1989: 19). 
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Edward HALL (1986) apresenta-nos uma categorização do espaço em que 

os aspectos culturais podem determinar o tipo de organização espacial entendida. 

Este autor sugere três tipos de espaço: espaço de organização fixa, semi-fixa e 

espaço informal. Os modos de agrupamento espacial, bem como o modo de 

partição interna, podem sofrer transformações consoante os aspectos culturais a 

que estão sujeitos. O “espaço informal” compreende as distâncias que 

observamos nos nossos contactos com os outros. Distâncias essas, segundo 

HALL (1986: 131), que escapam durante a maior parte do tempo ao campo da 

consciência. Todavia, este autor considera que o espaço informal tem uma 

configuração precisa e uma significação, por certo que tácita, mas tão profunda 

que desempenha um papel decisivo na definição das diferentes culturas 

(desconhecer a sua significação pode conduzir ao desastre). 

O espaço de organização fixa compreende aspectos materiais bem como 

as estruturas ocultas e interiorizadas que regem as deslocações do homem no 

planeta. HALL (1986: 121) refere que os edifícios de construção humana são um 

exemplo de organização fixa. No entanto, a organização das aldeias, das 

pequenas e grandes cidades e do campo que as rodeia não é efeito do acaso, 

mas o resultado de um plano deliberado que se altera ao longo do tempo e com 

os mais variados aspectos culturais. Podemos mesmo dizer, com o exemplo que 

se segue, que diferentes culturas exigem diferentes espaços: 

 

“Até os grandes edifícios construídos por Le Corbusier em Chandigarh, capital do 

Pendjab, tiveram que ser modificados pelos residentes antes de serem por estes 

habitáveis. Os indianos vedaram as varandas de Le Corbusier, transformando-as em 

cozinhas. Do mesmo modo, os árabes imigrados nos Estados Unidos descobrem que as 

suas próprias normas e estruturas referentes ao espaço de carácter fixo não são 

compatíveis com os alojamentos americanos. Sentem-se oprimidos no interior destes: os 

tectos são excessivamente baixos, as divisões pequenas demais, a protecção contra o 

exterior insuficiente e as perspectivas interiores inexistentes.” 

(HALL, 1986: 126). 

 

O desejo de criar alterações à organização do espaço fixo não se prende 

apenas com as diferenças entre povos, ou seja, os choques entre esquemas 
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internos e externos não se produzem apenas por razões étnicas e culturais. 

Também com a expansão da nossa própria tecnologia poderemos provocar esse 

efeito – a instalação de sistemas de climatização, insonorização, luz eléctrica, 

etc., tornaram possível a construção de habitações e de escritórios onde os 

modelos tradicionais (com as janelas e portas) podem ser dispensados. Porém, 

igualmente no caso do ensino os aspectos culturais são determinantes na 

transformação dos espaços. A cultura profissional dos docentes, habituados a 

desenvolver o seu trabalho “isoladamente” em sala de aula, sem a interacção ou 

a visibilidade dos seus pares (FORMOSINHO & MACHADO, 2009: 26), “obrigou” 

(de forma similar à transcrita) os professores a modificarem os núcleos das 

escolas de área aberta (habituados ao espaço “fechado” da “sua” sala, sentiram a 

necessidade de “construir” paredes, alterando o carácter daquelas escolas). 

Se, em relação ao espaço de organização fixa, o professor, o aluno, ou 

qualquer funcionário, tem que habitualmente conformar-se, não podendo 

facilmente criar qualquer transformação, no espaço de organização semi-fixa já 

podemos realizar pequenas mudanças que terão muitas repercussões no 

processo de ensino/aprendizagem. O mobiliário da sala de aula, por exemplo, faz 

parte do espaço de organização semi-fixa. Como destaca Richard ARENDS 

(1997: 93), a configuração do mobiliário da sala é uma importante decisão que os 

professores tomam, uma vez que esta pode influenciar o tempo de aprendizagem 

escolar e consequentemente a aprendizagem dos alunos. De facto, se por um 

lado um professor com mais tempo disponível para ensinar em determinada sala 

de aula tem mais facilidade para criar alterações à disposição espacial70, por outro 

lado, uma boa organização espacial permite aos professores pouparem tempo. 

Como nos dizem FERREIRA & SANTOS (2000: 39), a investigação tem sido 

                                                 

70 Os professores, devido a uma permanência prolongada na sala de aula, têm também mais 

oportunidades para reflectir sobre a sua utilização. Em muitas escolas os professores 

“generalistas” do 1º ciclo têm o privilégio de ter a “sua” sala para trabalhar com as “suas” crianças, 

tal como aconteceu no caso de alguns antigos professores primários (em zonas rurais) que tinham 

não apenas uma sala só para eles e para os seus alunos, mas, nalguns casos, uma escola inteira 

à sua disposição. 
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pródiga em demonstrar a relação positiva entre uma organização eficaz da sala, a 

atenção dos estudantes, o tempo na tarefa e os resultados académicos: 

 

“Os professores com uma organização eficaz providenciam estratégias para 

ajudar as crianças com dificuldades de aprendizagem – colocam-nas num espaço onde é 

mais fácil supervisionar o comportamento, controlam a todo o tempo se estão a fazer o 

trabalho correctamente ou se estão em dificuldades.” 

(FERREIRA & SANTOS, 2000: 41). 

 

Como sabemos, a organização espacial da sala de aula deve adaptar-se 

às actividades que se estão a realizar. Todavia, apesar de determinados 

elementos, como o mobiliário, serem de organização semi-fixa, na verdade muitos 

professores utilizam-nos para reforçar a “imobilidade” e a “gramática” da escola. 

Tal sucedeu em quase todas as escolas “P3” que pude visitar, a única excepção 

foi a “Escola da Ponte” (que mesmo assim tinha “divisórias” entre os alunos de 

“iniciação” e os restantes). Como podemos observar na figura 30, os armários são 

utilizados para criar uma maior sensação de privacidade, através da disposição 

destes elementos (de carácter semi-fixo) pretendeu-se criar um espaço mais 

“fechado” que tivesse mais afinidades com o que seria uma sala de aula 

“tradicional” (em que estes docentes foram “aculturados”). Apesar de ter existido 

uma adaptação de acordo com as “necessidades” dos utilizadores (pelo menos 

dos utilizadores professores, uma vez que aos alunos não são dadas tantas 

opções de escolha), infelizmente, neste caso, o espaço não sofreu qualquer outra 

alteração, tendo-se mantido “estático” ao longo de vários anos lectivos, desde que 

se procederam a estas modificações, confirmação que tive através de entrevistas 

realizadas em trabalho de campo. Aparentemente, os professores que aqui 

trabalharam não sentiram a necessidade de configurações espaciais alternativas: 
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Figura 30 – “Divisórias” num núcleo de uma “P3” – E.B.1 n.º 2 de São Brás de 
Alportel 

 
Figura 31 – O mesmo espaço por "dentro" 

 

Temos a noção de que não é fácil alterar a cultura profissional dos 

professores, especialmente pela grande coesão que esta tem, gerada através de 

um conjunto vasto de interacções reguladas por normativas explícitas e por 

condicionalismos implícitos que nascem de configurações sociais e históricas nas 

instituições de ensino. A escola não é apenas um espaço, ou um edifício onde se 

aprende, é também um conjunto de valores e de formas de aprender: 

 

“A escola cria uma cultura própria – uma subcultura, se quisermos – que transmite 

normas, crenças, valores e mitos que regulam o comportamento dos seus membros. 

Esse processo de socialização na escola condiciona as suas estruturas, a forma de 

organizar o espaço e a maneira de articular as relações.” 

(SANTOS GUERRA, 2001: 29). 
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A introdução de mudanças nos comportamentos e nas estruturas 

organizacionais é dificultada por uma cultura escolar “tradicionalista”. A adesão a 

novos modelos de ensino, e à inovação de um modo geral, pressupõe não 

apenas formação adequada, mas também uma aceitação e uma predisposição 

favorável à mudança. Porém, mudar geralmente significa entrar em conflito com 

valores, normas e práticas instituídas. É por isso que nem sempre é fácil uma 

apropriação e uma personalização dos lugares que ocupamos na escola. No 

entanto, são fundamentais as formas pessoais e diferenciadas de viver esses 

espaços, formas que se relacionam com a dimensão fenomenológica 

(apresentada no quadro 2). Diferentes alunos e diferentes professores 

percepcionam e utilizam o espaço e o tempo de diferentes modos, de forma 

subjectiva, tendo essas diferenças notórias repercussões na aprendizagem. Se 

reconhecermos o espaço como um meio material capaz de favorecer 

determinadas aprendizagens, estamos a reconhecer também que o espaço é 

capaz de promover habilidades concretas de processamento de informação. Ao 

mesmo tempo, o espaço é transmissor de mensagens, sendo necessárias 

determinadas capacidades cognitivas para codificá-lo e descodificá-lo. Para 

GUTIÉRREZ PÉREZ (1998: 49), as condições ambientais formam parte de um 

currículo mais ou menos oculto, o espaço e cada sujeito produzem uma espiral de 

influências contínuas e geram diferentes situações de aprendizagem ao 

modificarem-se mutuamente.  

O espaço pode ser vivido de forma objectiva (com uma aceitação “passiva” 

das condições oferecidas), mas também pode ser visto subjectivamente (através 

de inúmeras possibilidades de recriação), acontecendo algo de semelhante com o 

tempo. Na nossa sociedade, muitos de nós ainda vivem na crença, influenciada 

pela longínqua revolução industrial, da existência de um tempo único, “objectivo”, 

o khronos dos gregos. O khronos é o tempo medido pelos ponteiros do relógio, no 

entanto, o khronos não é existencial. De acordo com MÈLICH (1993: 27), 

ninguém o vive, é um tempo falso. É verdade que na maioria das vezes as aulas 

começam e acabam num horário determinado que se impõe ao aluno, o tempo 

académico formal – técnico-racional. Todavia, em Educação, e nas nossas vidas, 

não é apenas o khronos que domina as relações interpessoais, mas 
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principalmente o kairós (o tempo subjectivo). Como nos diz MÈLICH (1993: 27), o 

kairós é o tempo personificado, é o “meu tempo”, o tempo que vivo, que sinto, que 

sofro, é o instante no qual enfrento o mundo e os outros. No fundo, é o que Andy 

HARGREAVES (1998) nos apresenta como o tempo fenomenológico: 

 

“Existe ainda um outro aspecto do tempo subjectivo, que não reside na sua 

constituição, mas que a acompanha e está em desacordo com os horários ordenados e 

lineares característicos do tempo objectivo. Poderíamos chamar-lhe a dimensão 

fenomenológica do tempo. Trata-se de uma dimensão na qual ele tem uma duração 

interior, variando de pessoa para pessoa. […]. 

As variações subjectivas dos nossos sentidos de tempo baseiam-se em outros 

aspectos da nossa vida: os nossos projectos, interesses e actividades e o tipo de 

exigências que nos colocam.” 

(HARGREAVES, 1998: 111). 

 

Embora o “tempo técnico-racional” imponha limites bem definidos para a 

duração de cada lição, os ritmos de aprendizagem têm outras delimitações e 

aparecem-nos de formas muito diferenciadas, podendo alguns estudantes 

compreender a matéria já fora do espaçotempo da sala de aula. Muitos 

professores aproveitam o “tempo livre” dos seus alunos, podendo este ser 

utilizado para beneficiar as actividades e aprendizagens escolares, os trabalhos 

de casa são um exemplo disso. Podemos assim converter em escolares, ou 

académicos, tempos e espaços que geralmente não o são. De um modo geral, 

quanto mais tempo os professores atribuírem a um tópico escolar específico, e 

quanto mais tempo os alunos estiverem ocupados nesse tópico, mais aprenderão 

sobre ele. Contudo, como ilustra ARENDS (1997: 82), existem vários tipos de 

tempo: o “tempo planeado” pelos professores; o “tempo atribuído” (quantidade de 

tempo que o professor realmente gasta no assunto); o “tempo ocupado” 

(quantidade de tempo que os alunos realmente gastam numa actividade ou 

tarefa); o “tempo de aprendizagem escolar” (quantidade de tempo gasta por um 

aluno ocupado numa tarefa em que tem sucesso) e o “tempo necessário” (tempo 

que determinado aluno realmente necessita para dominar uma tarefa). O “tempo 

necessário” é caracteristicamente fenomenológico, uma perspectiva técnico- 
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-racional “falhará” se considerar que o “tempo planeado” ou “atribuído” terá a 

mesma duração que o “tempo de aprendizagem escolar”. Sobre o “tempo 

necessário”, devemos ainda considerar, como nos dizem VAYER; DUVAL & 

RONCIN (1994: 124), que a actividade que leva o indivíduo a aprender deve ser 

limitada no tempo, correspondendo a sua duração às capacidades pessoais de 

atenção do estudante. Mais uma vez, há que respeitar os ritmos individuais: 

 

“Sabe-se que, assim que uma determinada actividade se prolonga no tempo deixa 

de ter qualquer utilidade no plano da integração das informações, e conduz ao 

desinteresse e à recusa.” 

(VAYER; DUVAL & RONCIN, 1994: 124). 

 

A dimensão técnico-racional, com a sua pretensão de uniformização, tende 

a ignorar a complexidade existente e a fundamentação para que o tempo se viva 

de forma diferenciada. GAIRÍN SALLÁN (1993: 224 e seguintes) apresenta-nos 

alguns fundamentos (como os higiénicos e biológicos, pedagógicos e 

sociológicos) que têm influência nas distribuições temporais. Destes, 

apercebemo-nos da importância do contexto de actuação, definido por condições 

físicas, socioculturais e económicas, que impõe uma determinada realidade. No 

entanto, há também imprevistos, situações ocasionais, informalidades, 

improvisações, frutos do acaso, que cedo afectam a realização dos programas e o 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem, chegando mesmo a 

alterar “ritmos de vida”. Como referem SILVA & SILVÉRIO (1999), os factores 

ambientais e comportamentais de carácter cíclico com que os ritmos biológicos se 

colocam em fase denominam-se zeitgebers (dadores de tempo), mas pode haver 

o desrespeito por estes ritmos e pelas regras que presidem à harmonia temporal, 

conduzindo a dessincronizações internas que afectarão a aprendizagem: 

  

“Efeitos da dessincronização temporal incluem alterações do sono, do humor 

(com predomínio da irritabilidade), perturbações digestivas, cardiovasculares, aumento de 

conflitos interpessoais, dificuldades de concentração da atenção e muitas outras de 

extrema importância em educação.” 

(SILVA & SILVÉRIO, 1999: 380). 
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É a cronobiologia que estuda estes fenómenos. Com esta ciência 

descobrimos que a dessincronização interna resulta de diferenças de fase entre 

os relógios biológicos e os zeitgebers. Como nos dizem SILVA & SILVÉRIO 

(1999: 379), as aplicações da cronobiologia vão desde a cronofarmacologia (uma 

vez que a administração de medicamentos deveria variar consoante as horas do 

dia, o dia do mês e, inclusive, com o mês do ano), ao trabalho por turnos, 

passando pelo desporto e pela educação, nomeadamente na organização de 

horários escolares e na distribuição de cargas horárias. Para GAIRÍN SALLÁN 

(1993: 227), a organização do tempo escolar não pode esquecer os ritmos 

biológicos (ultradianos, circadianos e infradianos), pelo que podem explicar em 

termos de processos de adaptação e pela ajuda na orientação e organização 

temporal das actividades escolares. Estes processos podem ser avaliados pela 

cronopedagogia que estuda a aplicação dos ritmos biológicos em educação. Eis 

alguns exemplos dignos de registo: 

 

“1. El «estado general» del organismo, que es óptimo en verano y menos 

favorable en invierno, aconsejaría aprovechar al máximo el período del verano. 

2. Los días centrales (martes a jueves inclusivos) de la semana se revelan como 

los más idóneos para el rendimiento, a la vez que se aconseja evitar el excesivo 

rompimiento de ritmo en los hábitos cotidianos que se da en los fines de semana. 

[…] el período de entrada al colegio y la pubertad aparecen como períodos 

problemáticos, al manifestarse en ellos claramente diferentes grados de madurez. Se 

pone así en duda el uso exclusivo que a veces se hace del criterio edad y se aboga por la 

necesidad de confrontar información de carácter biomédico, psicológico y pedagógico 

para justificar cualquier modalidad de agrupamiento de alumnos. […]” 

(GAIRÍN SALLÁN, 1993: 227). 

 

Também Carlos SILVA & Jorge SILVÉRIO (1999: 381-382) nos 

apresentam algumas sugestões práticas que os docentes e as autoridades 

deveriam ter em conta na organização das actividades escolares e até na 

definição de políticas educativas: 
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“1º A distribuição das disciplinas deverá respeitar o ritmo ultradiano71 de 

alternância dos hemisférios cerebrais. Com efeito, os hemisférios alternam com uma 

periodicidade de cerca de 100 minutos, predominando um durante cerca de 50 minutos e 

depois o outro durante outros 50 minutos. Assim, uma disciplina que apele muito ao 

hemisfério esquerdo (ex: matemática) deveria ser seguida por uma disciplina gímnica, 

artística ou de educação visual e tecnológica. Duas aulas seguidas de uma mesma 

disciplina ou de duas disciplinas que apelam predominantemente a um dos hemisférios é 

um contra-senso fisiológico. 

2º A cada 20 minutos há uma quebra de rendimento, pelo que se deveria de 

permitir aos alunos levantarem-se, estirarem-se e deslocarem-se pela sala durante cerca 

de 5 minutos a meio de uma aula de 50 minutos. 

3º As crianças deveriam ter sempre aulas ou de manhã ou de tarde, começando a 

primeira aula da manhã ou da tarde sempre à mesma hora nos 6 ou 7 dias da semana. 

De outra forma há perturbação da sincronização. […]. 

4º As férias deveriam ser maiores (3 a 4 semanas) no inverno, altura do ano no 

hemisfério norte em que os humanos apresentam menor eficácia do sistema imunológico, 

maior sonolência diurna e níveis mais baixos de cortisol plasmático, a hormona 

fundamental à resiliência. 

5º Na segunda-feira de manhã as actividades deveriam ser exclusivamente 

lúdicas para permitir uma melhor adaptação dos ritmos. 

6º As crianças com menos de 6 anos de idade deveriam poder escolher entre 

brincar e dormir a sesta depois do almoço (durante 90 minutos).” 

(SILVA & SILVÉRIO, 1999: 381-382). 

 

Apercebemo-nos facilmente no nosso dia a dia da existência de esquemas 

temporais influenciados por factores higiénicos e biológicos, como o ciclo luz 

escuridão (obscuridade) e a sua influência no sono, todavia, existe ainda a 

necessidade (muito mais complexa) de conjugá-los com factores pedagógicos e 

sociológicos. GAIRÍN SALLÁN (1993) apresenta-nos vários desses fundamentos 

que contribuem para a distribuição do tempo e coloca algumas questões 

pertinentes que nos levam a problematizar a dimensão técnico-racional:  

                                                 

71 Tal como em todas as transcrições desta tese, é respeitado o texto “original” dos autores, 

ficando as palavras exactas que estes utilizaram na sua escrita. Porém, neste caso, gostaria de 

alertar que em vez de ultradiano a palavra deveria ser infradiano.  
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“- ¿Por qué mantener un horario único para las diferentes edades de un mismo 

nivel? 

- ¿Es adecuado establecer las mismas horas en verano que en invierno? 

- ¿Qué determina la diferencia entre el año escolar y el año natural? 

- ¿Por qué se originan asimetrías en la distribución del tiempo?, ¿es que no hay 

suficientes períodos de descanso o es que los que existen están mal repartidos?”  

(GAIRÍN SALLÁN, 1993: 235). 

 

Infelizmente, não temos pensado devidamente nestas questões, mas 

mesmo assim devemos “relativizá-las”. Não temos dúvidas de que os factores 

cronobiológicos afectam o nosso rendimento, todavia, é evidente que esses são 

apenas mais um dos aspectos a ter em consideração na elaboração de horários e 

na organização da vida escolar, sendo contrariados por variadíssimos 

acontecimentos nas nossas vidas. Por exemplo, aceitamos como normal uma 

submissão a ritmos semanais com quebras aos sábados e domingos. A 

proximidade do fim-de-semana tende a reduzir a produtividade. Recentemente, 

circulou pela Internet uma “sátira” que bem ilustra esta interferência de aspectos 

culturais nos ritmos de trabalho semanal. Como podemos observar na figura 32, 

próximo do fim-de-semana, à sexta-feira ou à segunda, é onde encontramos um 

menor valor percentual relativo à entrega ao trabalho: 

 

Figura 32 – Always give 100% at work (“sátira” à produtividade no trabalho que 

“circulou” pela Internet) 



 145 

Nem todos os dias têm a mesma produtividade72, na elaboração de 

horários escolares deveríamos respeitar o “ritmo” semanal – que tem profundas 

marcas culturais (notamo-las especialmente através de costumes, mas também 

de símbolos e valores73). Como bem refere ESCOLANO BENITO (2008: 45), a 

determinação de tabelas de horários não é uma questão meramente mecânica e 

neutra, mas obedece a toda uma cultura pedagógica, teórica e prática. A ordem 

destinada às matérias e actividades, a atribuição de quotas de duração a cada 

uma delas, o ritmo de tarefas e descansos, a relação da distribuição dos tempos 

em relação às variáveis do meio social, género e tipo de escola, entre outras, são 

decisões nas quais estão subjacentes valores e discursos que afectam os modos 

de entender a escola e a arte do ensino. O conjunto de sete dias, de segunda a 

domingo, condiciona a organização das nossas vidas e das nossas escolas: 

 

“La semana y el día son los módulos básicos de estos tiempos escolares cortos. 

La semana es una unidad de cómputo que afecta a todos los sistemas de organización 

de la vida colectiva, y también al escolar. […]. En la planificación escolar, la semana 

impone una estructura al programa, marca los ritmos de actividad y asueto, fija los 

trabajos y las fiestas, acomoda la vida académica a los tiempos de la vida pública y 

privada.” 

(ESCOLANO BENITO, 2008: 45). 

 

O tempo escolar, constituído pelo tempo que um aluno passa na escola, 

para além da organização semanal, orienta-se também segundo um calendário 

anual e respeita horários diários, um dia pode ser dividido em vários tempos. 

Podemos ainda constatar que o tempo escolar anual, sob a forma do calendário 

fixado pelo Ministério da Educação, interfere também na organização de outros 

                                                 

72 Na minha experiência pessoal como professor apercebi-me das dificuldades acrescidas na 

leccionação à sexta-feira às seis da tarde, notando-se nos alunos alguma excitação a antecipar a 

saída para o fim-de-semana, ao contrário do que aconteceria de terça a quinta-feira (de acordo 

com o exemplo já transcrito de GAIRÍN SALLÁN, 1993: 227). 

73 Por exemplo, geralmente são assinalados a vermelho, ou com uma cor diferente, nas agendas 

e calendários, os domingos (dias em que os cristãos vão à missa) e os feriados, conferindo-lhe 

deste modo um maior destaque e um outro valor. 
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períodos, como os de férias, que estão fora do tempo escolar e já num outro 

tempo que poderíamos chamar de tempo educativo.  

Com o espaço acontece algo de semelhante, pertencendo ao espaço 

educativo todo o meio que nos envolve. Porém, o espaço escolar é bem mais 

restrito e está relacionado com o edifício onde se ensina de uma forma 

institucional (e tal como o tempo escolar pode também ser compartimentado - 

através de salas de aula, espaços de recreio, cozinha, refeitório, espaços 

administrativos, secretaria, ginásio, biblioteca, espaços de passagem, etc.). 

Quando falamos em espaços educativos, uma ideia obrigatória, provavelmente a 

primeira em que pensamos, é a de espaço escolar. Todavia, o espaço escolar é 

apenas uma parte do espaço educativo. De facto, tal como o tempo escolar está 

para o tempo educativo, o espaço escolar, relacionado com o edifício escola (e 

proximidades do mesmo), está para o espaço educativo. Se pegarmos no 

conceito de espaçotempo da Física, temos, tal como ilustra a figura 33, que o 

espaçotempo educativo é sem dúvida alguma bastante mais abrangente, 

incorporando os momentos em que estamos na casa onde habitamos, os 

caminhos que fazemos para a escola, a própria cidade onde vivemos com os 

seus edifícios e monumentos, a região, o país, etc. 

 

ESPAÇOTEMPO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Espaçotempo educativo / espaçotempo escolar 

 
Roger GAL (2000), a propósito da educação nas “sociedades primitivas”, 

refere-nos que para iniciar a criança nos seus usos, ideias, costumes, crenças e 

 
ESPAÇOTEMPO 

ESCOLAR 
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comportamentos bastava-lhe a participação na vida comum, nos sentimentos 

colectivos e em todas as circunstâncias da vida quotidiana do adulto. Para GAL, 

apesar da primeira educação ter sido sobretudo prática, reduzida a grupos 

isolados e fechados, foi, em contrapartida, talvez mais plena e ampla que a 

educação de hoje (muitas vezes quase só vemos nela o seu aspecto escolar e 

definido). Por isso, na educação dos nossos dias, não nos devemos esquecer de 

que todos os espaços e intervalos de tempo que partilhamos podem ser 

educativos, apesar da maioria deles não serem escolares. Os espaços 

comunitários também são proporcionadores de aprendizagens, é conhecido o 

provérbio africano que nos diz que "é preciso uma aldeia inteira para educar uma 

criança" e, como bem ilustra RIDAO GARCÍA (2004: 41), o conceito que 

utilizamos actualmente de “cidade educativa” não faz outra coisa senão retomar a 

ideia de “paideia clássica”: 

 

“En las civilizaciones clásicas organizadas en torno a la polis griega y a la urbs 

romana se originaron las primeras formas de organización educativa y, a la vez, se 

concebía la ciudad como una sociedad educativa total. La escuela ejercía sus funciones 

formativas, pero también la comunidad entera, los jóvenes y los ancianos, el ágora y la 

palestra, las normas y las leyes, el juego, el trabajo, el estudio, constituían un complejo 

entramado de estímulos educativos.” 

(RIDAO GARCÍA, 2004: 41). 

 

Uma das consequências da vasta abrangência do espaçotempo educativo 

é a inclusão obrigatória de relações com a comunidade, tornando ainda mais 

complexa a missão dos professores: 

 

“Mas a actividade docente caracteriza-se igualmente por uma grande 

complexidade do ponto de vista emocional. Os professores vivem num espaço carregado 

de afectos, de sentimentos e de conflitos. Quantas vezes prefeririam não se envolver… 

Mas sabem que tal distanciamento seria a negação do seu próprio trabalho. Que 

ninguém tenha ilusões. Ao alargarmos o espaço da escola, para nele incluirmos um 

conjunto de outros “parceiros”, estamos inevitavelmente a tornar ainda mais difícil este 

processo. Os professores têm de ser formados, não apenas para uma relação 
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pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as “comunidades 

locais”.” 

(NÓVOA, 2002: 255). 

 

Tal como nos diz NÓVOA (2002: 254), a concepção da escola como um 

espaço aberto (em ligação com outras instituições culturais e científicas e com 

uma presença forte das comunidades locais) obriga os professores a redefinirem 

o sentido social do seu trabalho. ORDEN (1974: 96) salientava que as funções da 

escola não se esgotam no ensino directo aos alunos e no desenvolvimento da 

própria vida social interna, mas que devem tender a ampliar a sua acção abrindo- 

-se à comunidade onde a instituição de ensino está inserida e da qual faz parte. 

Desta forma, a escola converte-se num centro da vida sociocultural (um centro 

que proporciona actividades culturais e que oferece os seus serviços à 

comunidade), colocando os seus recursos à disposição de jovens e até de adultos 

que formalmente não são alunos da instituição. Ali poderão ter lugar diversas 

associações de pais e de ex-alunos, assim como diferentes clubes recreativos e 

culturais. Como foi sugerido por ORDEN (1974: 96), a biblioteca escolar poderá 

ser ao mesmo tempo uma biblioteca do povo ou do bairro. A escola participará na 

vida social da localidade integrando-se nela mediante uma presença permanente 

nas actividades mais relevantes. Por outro lado, esta abertura supõe uma 

participação crescente da comunidade na vida da escola, cumprindo e 

enriquecendo desta forma a acção educativa (própria do centro docente) em 

benefício de alunos e professores (ORDEN, 1974: 96). 

Um outro conceito bastante interessante (e relacionado com as diferentes 

comunidades que envolvem as nossas escolas) é o de espaço pedagógico local. 

CÂMARA & MORAIS (2000), num trabalho sobre processos de socialização 

primária (abordando em concreto a aprendizagem das ciências da natureza no 

jardim de infância), referem-nos que a prática pedagógica local nas famílias da 

classe média (espaçotempo educativo) está muito próxima da prática pedagógica 

oficial (praticada nas escolas). No entanto, pelo contrário, as famílias da classe 

“trabalhadora”, na sua prática pedagógica, não incorporam a prática pedagógica 

da escola nem o espaço especializado que ela requer. CÂMARA & MORAIS 
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(2000: 404) referem que a descontinuidade entre as práticas pedagógicas familiar 

e escolar pode ser um dos factores responsáveis pelo insucesso das crianças. 

Através deste simples exemplo, podemos dizer que os alunos são condicionados, 

em termos de sucesso e desempenho escolar, pelo espaçotempo educativo. Dito 

de outra forma, existem meios onde o espaçotempo educativo favorece mais o 

espaçotempo escolar do que outros (as crianças da classe média são mais 

favorecidas do que as crianças da classe “trabalhadora”). Como já vimos, o 

espaçotempo escolar é apenas uma parte do espaçotempo educativo. A 

participação na vida comum, a vida diária em sociedade, irá influenciar a 

educação de cada indivíduo, logo teremos de considerar as interacções com as 

diferentes pessoas e as vivências fora do espaçotempo escolar como fazendo 

parte dessa educação: 

 

“Na verdade, de uma ou de outra forma todos somos educadores, quanto mais 

não seja pela influência que podemos exercer nos seres com quem vivemos ou 

trabalhamos. E não há actividade profissional, social, política ou moral que não provenha, 

de qualquer modo, da acção educadora.”  

(GAL, 2000: 11). 

 

À nossa volta, à medida que o mundo se transforma, vão também 

aparecendo novos desenvolvimentos, novas mudanças e novas diferenças. O 

ensino está condicionado por uma diversidade que abrange sempre os meios 

envolventes. As “questões” educacionais devem ser relativizadas, mas ainda 

persistem as “respostas” que tem apostado na uniformidade. A diversidade não é 

algo novo, é algo que sempre esteve nas escolas, e sempre estará, porque à 

medida que a nossa sociedade vai mudando vai produzindo novos valores e 

novas ideias. Todavia, para responder a novas necessidades, teremos que criar 

novas mudanças e também novos espaços educativos. O tempo deverá criar 

novos espaços e os espaços deverão criar novos tempos. 
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3. Mudam-se os tempos, mudam-se os espaços... mudam-se as 

práticas? 

 

É mais fácil alterar variáveis relacionadas com o espaço e o tempo do que 

mudar práticas, ou seja, é mais fácil mudar o ambiente de trabalho, acrescentado 

ou alterando recursos, do que modificar ideias, hábitos e valores. Uma das razões 

que tornam as práticas de ensino difíceis de mudar está relacionada com a 

existência de uma “cultura escolar”74 com um sistema de significações precisas e 

muito enraizado na nossa sociedade. Para mudar a escola temos de mudar a 

sociedade, mas esta última já está altamente “escolarizada”. De um modo geral, 

podemos falar de uma “gramática da escola” – um conjunto de formas 

organizacionais que governam a instrução (TYACK & CUBAN, 1995: 5) – onde 

certas práticas já nos parecem tão “familiares” que apenas o atrevimento nos 

permite desconfiar delas, como sejam a divisão das etapas da aprendizagem por 

anos, prevendo-se que a idade dos alunos seja de acordo com os sistemas de 

graduação, havendo a divisão do conhecimento em diversos assuntos 

(disciplinas) e a atribuição de um grupo de alunos a um professor num 

determinado tempo e num determinado espaço (sala de aula). De acordo com 

TYACK & CUBAN (1995: 9), quando estas regularidades organizacionais não são 

“respeitadas”, quando se tenta inovar, criando modelos alternativos que se 

afastam muito do modelo consensual do que deveria ser uma “verdadeira escola”, 

geralmente surgem problemas. 

Lembremo-nos de que sempre que qualquer processo de mudança não 

esteja em harmonia com a experiência de quem o irá adoptar e com os valores 

existentes (com a cultura profissional dominante, por exemplo), ou não traga 

conveniências às características estruturais da instituição que a irá receber, as 

possibilidades de sucesso serão reduzidas (HUBERMAN, 1973: 116). Com o 

surgimento de qualquer inovação nas escolas, estando as pessoas perante algo 

que é desconhecido, geralmente produzem-se resistências. Surge então o 

                                                 

74 Em rigor devíamos falar aqui de uma “cultura escolar” dominante, construída historicamente e 

socialmente, mas onde não deixaram de existir “correntes pedagógicas alternativas” (como foi o 

caso da “Educação Nova”). 
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habitual conflito entre a inovação e a cultura anteriormente instituída. Para que 

haja uma atenuação dos atritos gerados por este conflito, e caso a inovação não 

sofra alterações, tornar-se-á necessária uma mudança em vários aspectos da 

cultura profissional dos professores. Não bastarão por isso apenas ligeiras 

mudanças na “postura” didáctica, é necessário que existam mudanças 

sociopedagógicas e culturais. O que significa que para mudar efectivamente a 

escola é fundamental partir do princípio, como procurou mostrar BARROSO 

(2005: 41 e seguintes), que a mudança a efectuar tem de ser sobretudo uma 

mudança cultural: 

 

“ […] a mudança em educação tem de ser, sobretudo, uma mudança cultural o 

que significa, neste caso, ter em conta: 

- A impossibilidade de introduzir mudanças substanciais no funcionamento das 

escolas, sem pôr em causa o “núcleo duro” da sua organização pedagógica que continua 

a ser a “classe”, enquanto modalidade de pedagogia colectiva cujo objectivo é “ensinar a 

muitos como se fossem um só”. 

- As influências determinantes que o “modo de trabalho pedagógico”, específico 

das situações educativas, exerce na maneira como são organizadas e geridas as escolas 

e nas estratégias e acções dos seus diversos actores.” 

(BARROSO, 2005: 41). 

 

BARROSO alerta-nos, como podemos constatar, que é impossível a 

introdução de grandes mudanças sem pôr em causa o ensino “uniformizador” da 

“classe”, sendo também necessário ter em conta as influências determinantes do 

“modo de trabalho pedagógico”, na organização e gestão das escolas e nas 

acções e estratégias dos diversos actores. Vários reformadores procuraram 

propor alternativas ao ensino da “classe”, temos um exemplo paradigmático de 

mudanças “radicais” na “gramática” da escola precisamente com o aparecimento 

das escolas com espaços em área aberta, inspirados noutros ambientes laborais, 

como o caso dos escritórios em open space, havendo uma maior identificação 

com outras culturas profissionais, mais afastadas da “cultura escolar”: 
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“Other reformers […] proposed major organizational changes within the walls of 

the public schools. They called for ungraded and “open” elementary schools. They 

developed blueprints of high schools in which 

time was a flexible resource […]; 

teachers worked in teams rather than alone and taught students in large, medium- 

-sized, and small classes; 

classrooms were transformed into resource centers for independent study, split 

into rooms of different size for different teaching styles […]. 

Architectural and pedagogical forms should follow new functions, they argued, and 

new conceptions of education demanded a new grammar of instruction as well as open 

buildings.” 

(TYACK & CUBAN, 1995: 103). 

 

O aparecimento das escolas de área aberta é de facto um exemplo 

bastante elucidativo do conflito gerado entre a “cultura escolar” dominante, que 

seguia uma determinada “gramática”, e a inovação a nível arquitectónico e 

pedagógico que se pretendia implementar, que obviamente requereria uma “nova 

gramática da instrução”. O conflito entre “culturas”, práticas e valores, torna-se 

evidente se pensarmos nos três âmbitos da “cultura escolar” definidos por 

ESCOLANO BENITO (2006a: 24-26), existindo não apenas uma “cultura 

empírica”, derivada da prática, que podemos associar a professores e alunos, no 

fundo aqueles que estão no “terreno”, mas existindo igualmente uma “cultura 

científica”, do saber especializado, “construído” a partir da investigação (feita 

principalmente em meio académico), e uma “cultura política”, ligada ao poder 

político, aos seus discursos e práticas normativas. Se por um lado existem 

convergências e interacções entre estes três âmbitos da “cultura escolar”, por 

outro lado também existem conflitos, não só de interesses, mas também de 

percepções relativamente às práticas. Se pensarmos no caso das escolas de área 

aberta, estamos igualmente perante um conflito onde estes três âmbitos estão 

presentes. A decisão política para a construção de estabelecimentos de ensino 

deste tipo foi “legitimada” a partir de algumas impressões da “cultura empírica”, 

mas também de evidências da “cultura científica”. No entanto, a reforma falhou 

porque não teve em conta a “cultura interna” de cada escola, a maioria delas 
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profundamente influenciadas pela “cultura escolar” dominante, onde vigorava a 

“antiga” gramática da escola.   

Como referiu GERVILLA CASTILLO (1998b: 192), as instituições de ensino 

são simultaneamente meios transmissores e criadores de cultura. Se ao longo do 

tempo a escola foi recebendo influências por parte da sociedade, dos meios 

empresariais, das fábricas, das igrejas ou das prisões (como é ilustrado por 

FOUCAULT, 2004), também durante muitos anos os processos de escolarização 

tiveram oportunidade de transformar os alunos de modo a que estes 

interiorizassem as normas do grupo em que estavam inseridos, essa socialização 

é um processo que transforma as pessoas através da aprendizagem e da 

transmissão de valores culturais (GERVILLA CASTILLO, 1998b: 188). 

Ao considerarmos a cultura como uma “programação mental”, como o fez 

HOFSTEDE (2003: 271), sabemos que existe um condicionamento, do qual nem 

sempre temos consciência, que nos deixa considerável liberdade para pensar, 

sentir e agir, mas que nos impõe constrangimentos dentro daquilo que o nosso 

ambiente social oferece em termos de opções de pensamentos, sentimentos e 

acções. A cultura poderá ser definida como o conjunto de valores e de formas de 

comportamento que caracterizam determinados grupos sociais (ROBINSON & 

ARONICA, 2010: 144 e 145), por essa razão em cada cultura existem diferentes 

sistemas de “permissões” que nos indicam quais as atitudes e comportamentos 

aceites ou então não tolerados nas diferentes comunidades. Segundo 

HOFSTEDE (2003. 271 e 272), estes constrangimentos surgem em todas as 

esferas da vida, começando a “programação cultural” nos ambientes em que cada 

criança cresce, inicialmente e normalmente no ambiente familiar, mas também 

através da escola. 

É de facto evidente que a “cultura” da escola tem sido “exportada” para as 

nossas casas e para o nosso dia-a-dia de tal forma que muitas vezes já nem nos 

apercebemos dessa influência, e já nos parecem “naturais” determinados 

procedimentos e comportamentos. Podemos ver exemplos disso mesmo na figura 

34, onde temos uma criança, ainda em idade pré-escolar, que aprende em casa a 

“escolarizar-se”, e na figura 35, onde podemos observar uma caneca com giz, 
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claramente inspirada num quadro negro (escolar). Passámos a ter fora da escola 

brinquedos e objectos que a ela estão associados: 

 

Figura 34 – Criança de 3 anos em casa a desenhar no seu “primeiro pupitre”75 

 

Figura 35 – Caneca com giz 

 

Porém, a passagem de elementos da escola para a vida quotidiana 

também se faz notar através da assimilação de alguns princípios pedagógicos por 

parte da “cultura popular”. Facilmente notamos esse tipo de circunstâncias em 

algumas séries de televisão, filmes ou até livros de banda desenhada que 

                                                 
75 Convém realçar aqui que a forma como a menina segura a caneta ainda não foi “escolarizada”, 

este pormenor foi muito bem ilustrado pelo professor Agustín Escolano Benito (numa aula para 

alunos de doutoramento que tive a oportunidade de assistir na Universidade de Lisboa, em 16 de 

Outubro de 2008) quando enumerou uma série de condutas e de comportamentos escolares que 

temos fora das instituições e estabelecimentos de ensino. 
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procuram focar determinados processos de ensino/aprendizagem e até 

caricaturar a própria escola: 

 

Figura 36 – “O regresso às aulas” – retirado de GOSCINNY & UDERZO (2009: 8) 

 

Como será então possível contrariar a tendência para a homogeneidade no 

ensino que é reforçada pela “gramática da escola”? Não existe uma resposta 

única para esta questão, tendo em conta a enorme complexidade dos elementos 

com que nos deparamos. Para além das razões de natureza política e económica, 

que levam as reformas ao fracasso, um dos maiores obstáculos à inovação está 

na própria cultura organizacional da escola (FERNANDES, 2000: 58) e na 

“crença”, socialmente herdada e construída ao longo do tempo, do que deve ser 

uma “verdadeira escola”. Como é referido por TYACK & CUBAN (1995: 86), 

professores e alunos socializados em determinadas rotinas frequentemente 

consideram difícil a adaptação a diferentes estruturas e regras. As formas 
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institucionalmente estabelecidas (ao longo do tempo) passam a ser entendidas 

por educadores, estudantes e público em geral, como características necessárias 

para uma “verdadeira escola”. É por isso fundamental construir novas “crenças”, 

mas para isso temos de aliar uma formação adequada do pessoal docente à 

inovação que se pretenda implementar.  

A inovação e a formação constituem um binómio inseparável, sendo 

necessário promover uma formação para a inovação, embora tal nos possa 

parecer, pelo menos à primeira vista, paradoxal. Porém, basta pensarmos que 

todo o processo de inovação é também de formação. A formação não poderá por 

isso ser algo de meramente pontual, mas deverá, obrigatoriamente, de 

acompanhar a inovação e os vários processos de mudança que sucessivamente 

venham a ocorrer. Nesta perspectiva, a formação não servirá simplesmente para 

fazer com que a inovação se imponha, mas antes para ajudar as escolas a 

resolver problemas, a descobrir soluções e a analisar recursos, compreender 

limitações e novas possibilidades. O processo de introdução de uma inovação nas 

escolas trará consigo, de um modo geral, um conjunto de transformações e de 

mudanças. É importante salientar que mesmo nos casos em que a inovação não 

tenha o “sucesso” pretendido irá ocorrer transformação, quanto mais não seja da 

própria inovação, que poderá ser rejeitada ou readaptada76. De facto, tendo em 

                                                 

76 O facto de uma inovação ter sido readaptada não quer dizer que tenha falhado, muito pelo 

contrário, aplicando-se o mesmo princípio a uma qualquer reforma no ensino. TYACK & CUBAN 

(1995: 137 e 138) questionando-se sobre o que significará para uma reforma ter “sucesso”, 

advogam que a fidelidade para com o plano inicial implicará um “grande conhecimento” por parte 

dos iniciadores da reforma (“Fidelity to plan implies that the initiators of the reform know best […]” - 

TYACK & CUBAN, 1995: 138). Todavia, será fundamental uma adaptabilidade às circunstâncias 

locais, tornando por isso híbrida a inovação que sofrerá readaptações feitas pelos próprios 

professores, de acordo com os contextos específicos onde exercem a sua actividade profissional 

(de acordo com a escola ou até mesmo com a sala de aula onde trabalham), considerando a 

inovação mais como um recurso, que pode ser adaptado, do que uma imposição: “Under a 

hybridizing model of instructional reform – in which innovations are regarded as resources a 

teacher may adapt to improve instruction – a “successful” innovation may look quite different in 

practice from school to school or classroom to classroom. In this approach, new curriculum 

frameworks, teaching methods, technology, diagnostic tests, strategies for cooperative learning in 
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conta que a inovação nos apresenta mudança77, então devemos preparar-nos 

para uma mudança contínua, uma vez que não só a inovação poderá conduzir a 

novas mudanças, mas também a própria inovação poderá ser transformada ao 

longo do tempo. Deste modo, é fundamental que a formação se faça não só para 

a inovação, mas também para um contínuo processo de mudança e de 

transformação. Só desta forma será possível inovar continuamente. 

Como é destacado por BARROSO (2005: 193), os modelos de formação 

de professores, para que haja a capacidade de mudança e de transformação 

contínua, devem incluir também uma orientação para a mudança de 

comportamentos e de práticas: 

 

“Os modelos de formação de professores têm de estar orientados para a 

mudança dos comportamentos e das práticas, o que exige um trabalho simultâneo sobre 

a pessoa do professor, sobre o seu universo simbólico e sobre as suas representações, 
                                                                                                                                                    

small groups, and other innovations are regarded not as mandates from outsiders but as resources 

that teachers can use, with help from each other and outsiders, to help students learn better.” 

(TYACK & CUBAN, 1995: 138). 

77 Embora as temáticas da inovação e da mudança tenham alguma relevância neste trabalho, 

gostaria de referir que uma problematização “teórica” sobre esses conceitos estaria um pouco fora 

do principal âmbito desta tese. Para uma abordagem mais aprofundada destas temáticas, 

destacaria, por exemplo, para além dos textos “clássicos” de HUBERMAN (1973) e de MORRISH 

(1981), os trabalhos, entre muitos outros, de FULLAN (2003); MORALES LOZANO (2004); 

CARBONELL SEBARROJA (2003); BENAVENTE (1987); PARDAL (1997); CANÁRIO (1987); 

FERNANDES (2000). Salientaria ainda que os conceitos de mudança e de inovação podem surgir 

igualmente associados a outros termos – ver, por exemplo, MORALES LOZANO (2004). Na 

“literatura” especializada sobre Organização Escolar facilmente encontramos outras palavras que 

“trazem” consigo conceitos relativos à dinâmica, como reforma; evolução; transformação; 

renovação; ou até mesmo invenção. Todavia, tendo em conta a temática desta tese, aproveitaria 

para introduzir aqui também a palavra disrupção. A disrupção, habitualmente associada a ruptura, 

é um fenómeno que acontece quando dois corpos estão carregados de electricidade, provocando 

um “salto” de uma faísca entre esses dois corpos, diminuindo a tensão previamente existente. 

Assim, a carga energética que antes havia é em parte perdida. Podemos fazer uma analogia deste 

fenómeno com o que sucedeu com as escolas de área aberta: com a mudança introduzida no 

espaço escolar surge-nos uma grande tensão, ou carga energética, todavia, esta é depois 

dissipada por não ter havido uma significativa adesão à inovação. 
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mas também sobre os seus contextos de trabalho e o modo como se apropriam deles 

(perspectiva crítico-reflexiva).” 

(BARROSO, 2005: 193). 

 

Infelizmente, nem todos os modelos de formação de professores têm tido a 

adequação que o sistema de ensino efectivamente tem necessitado, muitas vezes 

tem acontecido exactamente o contrário, não havendo a formação que seria 

necessária e não existindo apoio que permita uma adesão consciente à inovação. 

Tal sucedeu com o processo de implementação das escolas de área aberta em 

Portugal, a mudança e a renovação pedagógica pretendida não foi explicada, 

como veremos na segunda parte desta tese. Além da falta de apoio, a formação 

surgiu tardiamente e foi manifestamente inadequada. TYACK & CUBAN (1995: 

139) ao destacarem vários aspectos a ter em conta numa estratégia de reforma 

educacional, não deixam de considerar que deve ser garantido um “apoio 

cuidadoso” (“careful support”) aos novos professores para que tenham hipóteses 

de ter sucesso. 

Entre as várias dimensões que podem configurar a eficaz introdução de 

uma inovação, destacaria desde já a dimensão política, que com o poder de 

decisão poderá assegurar um maior ou menor apoio ao processo de 

implementação das mudanças sentidas como necessárias, surgindo a inovação, 

realizando-se e legitimando-se, no contexto do sistema social, muito mais amplo 

do que o sistema educativo (MORALES LOZANO, 2004: 173). Juntamente com 

esta dimensão política, MORALES LOZANO (2004: 173 e 174) apresenta-nos a 

dimensão tecnológica, materializando-se o seu desenvolvimento em práticas e/ou 

tecnologias organizativas e pessoais. Para além destas duas dimensões da 

inovação, temos ainda a situacional e a pessoal (ou biográfica) – ver figura 37. 

Na dimensão situacional78, segundo MORALES LOZANO (2004: 174), a 

inovação ocorre em coordenadas institucionais bem definidas, centros educativos 

e salas de aula, existindo um contexto cultural e um clima escolar como 

                                                 

78 Na Escola da Ponte, que será alvo de alguma atenção no terceiro capítulo, estamos perante um 

bom exemplo da dimensão situacional da inovação. É uma escola “P3” com uma “cultura escolar” 

muito própria e bastante diferente das restantes instituições de ensino do nosso país. 
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condicionantes e “filtros”79 à inovação. Quanto à dimensão pessoal, ou biográfica, 

é caracterizada pelos modos de actuar, pelas estruturas de pensamento, pelas 

crenças, por conhecimentos teórico-práticos e outros aspectos. Neste caso, o 

professor não é somente o intermediário ou o executor da inovação imposta, mas 

é também um mediador da inovação, vai interpretá-la e redefinir o processo de 

mudança a partir dos seus reconhecimentos, das suas formas de pensar e de 

conceber o ensino, etc. O professor é, nesta última dimensão, o principal agente 

da inovação (MORALES LOZANO, 2004: 174). 

 

Figura 37 – Dimensões da inovação 
 

Entre estas quatro dimensões da inovação poderão, obviamente, existir 

inúmeras interacções. Facilmente reconhecemos a importância da dimensão 

política na implementação de novos meios tecnológicos, no apoio local 

(situacional) a determinadas instituições e até mesmo no condicionamento de 

comportamentos individuais face a processos de mudança. Neste último caso, 

                                                 

79 O termo “filtro” é utilizado de forma similar por HUBERMAN (1973: 56), utilizando este termo ao 

referir-se à cultura: “A cultura é uma espécie de filtro que rejeita certas reformas e introduz 

modificações naquelas que deixa passar.” 
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deparamo-nos com a dimensão pessoal ou biográfica que, tal como as outras, irá 

interagir com as restantes três dimensões. Contudo, a dimensão pessoal tem 

especial relevância no âmbito deste trabalho. Como poderemos constatar na 

segunda parte desta tese, na E.B.1 de Chão das Donas (que foi a escola “P3” 

onde se realizou uma parte significativa do trabalho de campo) a inovação 

efectivamente aconteceu, mas teve um período de duração extremamente curto, 

com a saída de um dos professores “inovadores” a “antiga gramática da escola” 

acabou por regressar, transformando o núcleo que funcionou em área aberta em 

duas salas de aula mais “tradicionais”. Conclui-se que, apesar da importância das 

dimensões política, tecnológica e situacional, neste caso foi essencialmente a 

empatia e a interacção gerada entre as pessoas que conduziu à inovação. Deste 

modo, não só não podemos ignorar a dimensão pessoal, ou biográfica, como 

temos de reconhecer o seu papel crucial na adesão à mudança. 

MORRISH (1981: 106), sobre as características pessoais daqueles que 

aderem à inovação, para além de fazer referência ao factor idade80, considera que 

o “tipo” de educação recebida condiciona a aceitação ou a rejeição do que é novo: 

 

“Quem foi educado em instituições formais e por métodos muito restritivos de 

ensino, tende a aceitar os velhos métodos e a rejeitar o que é novo e informal; enquanto 

aqueles que se habituaram ao método heurístico e a decidir dos métodos da sua própria 

educação tendem a ser mais inovadores.” 

  (MORRISH, 1981: 106). 

 

Aparentemente, quem foi escolarizado em “instituições formais”, com 

métodos de ensino muito restritivos, tenderá a resistir mais à inovação. Podemos 

extrapolar e dizer que quem foi educado através de pedagogias “tradicionais” 

tenderá a demorar mais tempo na adopção de procedimentos de ensino em área 

aberta. Ou seja, tendo em conta que o ensino em área aberta surge como uma 

inovação, uma vez que não existia anteriormente, é preciso dar o espaço de 

                                                 

80 Não é de todo linear a ligação que podemos estabelecer entre a idade e a resistência à 

mudança. Todavia, em trabalho de campo efectuado, pude constatar que no caso da E. B. 1 de 

Chão das Donas foram precisamente os professores mais novos que mais aderiram à inovação.  
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tempo adequado à implementação das mudanças necessárias. Como diria 

BENAVENTE (1987: 25), é necessário aceitar a “lentidão” dos processos de 

mudança. O tempo é um factor fundamental: “ignorar as exigências dos tempos 

individuais e colectivos da mudança é não permitir que esses tempos, amanhã, se 

tornem “hoje”.” (BENAVENTE, 1987: 25). É conveniente ter em conta que a 

mudança tem várias “velocidades”, dependendo do que se quer mudar. 

Recordando HUBERMAN (1973: 53), a difusão da inovação torna-se mais lenta 

se exigir uma adesão por parte de um grupo de pessoas do que apenas uma 

adesão individual. No caso da E.B. 1 de Chão das Donas houve adesão 

individual, mas não houve de facto uma adesão por parte de toda a equipa 

docente, ou seja, a maioria dos professores não aderiu à mudança. MORRISH 

(1981: 40) apresenta-nos um interessante esquema que ilustra muito bem esta 

problemática: 

 

Figura 38 – Tempo relativo e escala de dificuldades para impor os diversos tipos de 
mudanças – adaptado a partir de MORRISH (1981: 40) 

 

Como poderemos facilmente depreender através do esquema apresentado 

(figura 38), é mais fácil mudar conhecimentos do que atitudes e comportamentos, 

sendo ainda o comportamento de grupos mais difícil de mudar do que o individual. 

Naturalmente, como tive a oportunidade de sugerir e como se pode também 
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perceber observando a figura 38, com o aumento de dificuldades nos processos 

de mudança torna-se também necessária a cedência de maiores espaços de 

tempo. Deste modo, o tempo necessário para impor os diversos tipos de mudança 

aumentará ou diminuirá de acordo com o grau das dificuldades que possam 

surgir. 

Uma vez que a mudança que se pretendia introduzir com as escolas de 

área aberta era profunda, tendo em conta que pretendia introduzir uma alternativa 

ao paradigma pedagógico dominante, o espaço de tempo necessário para a 

mudança deveria ter sido longo e não abrupto como aconteceu em muitos casos. 

A utilização do mobiliário em sala de aula ilustra de forma exemplar o conflito 

entre a “tendência” para a mudança e a força da “gramática tradicional” da escola. 

A figura 39 mostra-nos uma proposta de organização do espaço de uma sala de 

aula com mobiliário concebido para proporcionar uma maior flexibilidade de 

utilização. No entanto, podemos ver na figura 40 que o “novo” mobiliário 

desenhado acaba por ser utilizado pelos professores de uma forma bem 

“tradicional”. Na sequência destas imagens acrescentaria uma possível 

explicação para esse facto: numa altura em que tentavam implementar escolas de 

área aberta por todo o país, subsistiam ainda formas tradicionais de ensino com 

carteiras e mobiliário difíceis de deslocar, tornando muito difícil a concretização de 

arranjos espaciais mais flexíveis (ver figura 41). Existia um potencial conflito entre 

a cultura escolar dominante e a introdução da inovação pretendida, ou seja, 

encontrávamos em muitas escolas formas de organização do trabalho docente 

ainda “ancoradas” ao passado e em muitos casos as condições de trabalho dos 

professores eram substancialmente diferentes daquelas que viriam a encontrar 

nas escolas “P3”. O choque, inevitavelmente, teria de acontecer. Especialmente 

quando os professores eram colocados em escolas de área aberta sem conhecer 

as suas especificidades. SOMMER (1974: 198) ilustra-nos de uma forma muito 

clara este tipo de situação: 

 

“Es claro que maestros e instructores deben saber cómo utilizar el espacio, las 

instalaciones y el material de que dispongan. Del mismo modo que no se puede facilitar a 

unos campesinos de Tailandia un tractor sin más ni más, sin enseñarlos a usarlo, 

tampoco se puede proceder a introducir una serie de innovaciones en un medio docente 
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determinado sin antes discutir y comentar con el propio personal docente, con los 

alumnos y con sus padres, las posibilidades que ofrece el nuevo programa. Pues de 

actuar de otra manera lo probable será que todos sigan haciendo exactamente lo mismo 

que venían haciendo antes,  aunque la gama de actividades posibles sea mucho más 

amplia ahora. E incluso es posible que sigan haciendo lo mismo, pero que lo hagan ahora 

menos bien, por la sencilla razón de que el nuevo medio ambiente está previsto para otra 

suerte de actividades.” 

(SOMMER, 1974: 198). 

 
Figura 39 – Proposta de organização duma sala de aula com o novo mobiliário 

estudado – retirado de BEJA et al. (1997: 278) 

 

Figura 40 – Novo mobiliário escolar (em 1970) disposto da forma tradicional – 
retirada de BEJA et al. (1997: 279) 
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Figura 41 – Uma sala de aula em 198181 – retirada de BEJA et al. (1997: 266) 

 

A sala de aula que podemos ver na figura 41 parece estar de acordo com 

as características da “escola antiga” (”pedagogia antiga” – “tradicional”) muito 

diferente da “escola nova” (“pedagogia nova” – associada às escolas de área 

aberta “P3”), ambas apresentadas por CASTELO (1982: 1-3) através dos 

seguintes itens: 

 

Na Escola Antiga – Pedagogia Antiga 

- A relação unívoca professor/aluno é a dominante; 

- O professor deve poder ver bem todos os alunos e o que estão fazendo; 

- Todos os alunos devem estar voltados para o professor e para o quadro 

preto; 

- Os alunos devem ouvir e decorar o que o professor ensina; 

- As principais actividades são: ler, escrever e contar; 

- Todos os alunos fazem a mesma actividade ao mesmo tempo; 

- A sala de aula é fechada, as janelas são de peitoril alto; 

- A cada sala corresponde uma turma, a cada turma corresponde um 

professor; 

- Na sala de aula – espaço único de ensino – a posição do professor é 

dominante – sobre um estrado, por trás da secretária; 

- O mobiliário é rígido, com: 

                                                 
81 Na legenda desta fotografia, em BEJA et al. (1997: 266), pode ler-se o seguinte: “Quarenta 

anos depois, o mesmo mobiliário, a mesma distribuição na sala de aula”. 
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- Secretária do professor; 

- Cadeira do professor; 

- Carteiras fixas, alinhadas e direccionadas; 

- Um ou dois armários fechados. 

 

Na Escola Nova – Pedagogia Nova 

- Todos os alunos são diferentes e cada um tem o seu próprio ritmo e 

forma de aprender; 

- A capacidade de aprender depende de condicionamentos sociais e 

afectivos; 

- O desenvolvimento físico, intelectual e da sensibilidade da criança vai 

fazer-se através de actividades essencialmente criativas (expressão corporal, 

desenho, jogos, colecções, passeios, etc.) como um processo de descoberta 

pessoal; 

- A sala de aula é aberta – comunica com outras salas e com a zona 

comum de trabalhos manuais. As janelas deixam observar a paisagem; 

- A cada sala podem corresponder um ou mais grupos de níveis diferentes; 

- A cada sala não corresponde um só professor; 

- As crianças trabalham em diferentes grupos, e consoante os níveis de 

aprendizagem, e tamanhos; 

- Vários tipos de trabalho são feitos ao mesmo tempo; 

- As crianças escolhem dentro da escola os espaços mais convenientes a 

cada tipo de trabalho; 

- Os professores deslocam-se entre os diferentes grupos apoiando-os, ou 

trabalham com os alunos individualmente. Raras vezes um professor se dirige à 

turma no seu conjunto; 

- Os meios audiovisuais de comunicação tornam-se preponderantes; 

- O mobiliário é variado, flexível, com grande mobilidade facilmente 

adaptável a diferentes usos e permitindo o trabalho individual, em pequenos e 

grandes grupos. 

Estas características apresentadas por CASTELO (1982: 1-3), numa época 

de construção e de tentativa de implementação de escolas “P3” em Portugal, 
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ajudam-nos não só a definir concepções de “pedagogia tradicional” e de 

“pedagogias activas”, mas também clarificam o tipo de percepção que uma das 

entidades “promotoras” das escolas de área aberta tinha sobre a organização 

didáctica de espaços escolares e sobre os seus modos de funcionamento. Uma 

vez que, como é referido no trabalho de CASTELO (1982: não numerado), a 

publicação surge a propósito do “1º encontro de professores de escolas de área 

aberta”, numa altura em que esta autora exercia funções na Direcção-Geral das 

Construções Escolares.  

SUAREZ PALOS (1987: 303-305) apresenta-nos algumas características 

semelhantes que associa ao espaço escolar na “pedagogia activa” e ao espaço 

escolar na “pedagogia tradicional”: 

 

“En el modelo de enseñanza tradicional las aulas están diseñadas de una manera 

rígida y uniforme, incomunicadas entre sí, con mesas dispuestas en hileras, orientadas 

hacia la mesa del profesor y el encerado, sin espacios multifuncionales, sin rincones de 

trabajo, con escaso mobiliario y material y con reducido espacio por alumno. 

Estas características físicas del aula responden a determinados postulados 

pedagógicos, en los que se valora la función coercitiva del profesor y la actividad pasiva 

de los estudiantes; una organización didáctica en la que todos los alumnos trabajan al 

mismo tiempo en las mismas actividades, que se suelen reducir a observar, escuchar, 

escribir, leer y contestar a las preguntas del profesor. […]. 

Es evidente que la posición de las personas y de los objetos indican, en este 

diseño, unas relaciones de poder/sumisión entre el profesor y sus alumnos. Quien posee 

un status más elevado dispone de mayor y mejor espacio y posee más libertad de 

movimiento. […]. 

(SUAREZ PALOS, 1987: 303-304). 

 

De acordo com SUAREZ PALOS (1987: 304), a organização “tradicional” 

do ensino, ainda tão enraizada, persiste juntamente com outras correntes 

educativas. É enorme o contraste entre a pedagogia “antiga”/“tradicional” com 

aquelas que surgiram em finais do século XIX e princípios do século XX, 

movimentos de reforma didáctica que se poderão englobar no que se denominou 

“Escola Nova” e que, segundo SUAREZ PALOS (1987: 304), mais tarde se 
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conheceram como pedagogias “activas” e “educação aberta”. Segundo 

ARÉNILLA et al. (2001: 202), a nova modalidade arquitectural em espaço aberto 

surge-nos igualmente de uma “tradução” da concepção de escola aberta, que nos 

anos 1960 orientou a inovação, resultando de investigações pedagógicas, 

especialmente no ensino básico, existindo uma perspectiva de abertura, com uma 

melhor colaboração dos professores entre si (ensino em equipa) e com outras 

pessoas “externas” à escola (ARÉNILLA et al., 2001: 202). Como refere SUAREZ 

PALOS (1987: 304-305), sobre o espaço escolar na pedagogia activa: 

 

“Sus postulados didácticos provocaron cambios físicos en el edificio escolar, como 

las llamadas escuelas de «planta abierta», caracterizadas por la ausencia total o parcial 

de paredes interiores, por los espacios abiertos con separaciones incompletas, por áreas 

instructivas de tamaño muy diverso […]. 

En general, la colocación de las mesas de los alumnos varía según las 

necesidades; la mesa del profesor pierde su lugar preferente o incluso deja de ser un 

espacio especifico del profesor, para ser de uso colectivo. La clase puede contar con 

algunas zonas o áreas especializadas (rincones de trabajo), al tiempo que existen zonas 

de uso inespecífico, en las que se llevan a cabo diferentes actividades. […]. 

Teniendo en cuenta estos postulados, en el aula existen actividades variadas que 

se realizan simultáneamente; los alumnos pueden elegir la tarea que van a realizar, 

optando al mismo tiempo por el tipo de agrupación de trabajo y el espacio más adecuado. 

Se educan en un medio escolar que les ofrece actividades diversificadas, materiales 

varios y recursos estimulantes. 

Estudiantes y profesores se apropian del aula, la personalizan adaptándola a sus 

necesidades, la recorren, la conocen, la usan, modificando la distribución del espacio y 

del mobiliario.” 

(SUAREZ PALOS, 1987: 304-305). 

 

Para RINTOUL & THORNE (1975: 5), pretendia-se que o design dos 

edifícios em área aberta ajudasse os professores a planificar o seu trabalho de 

acordo com as “modernas” tendências na educação primária, com integrated 
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day82, ensino em equipa e agrupamento vertical de alunos, estas são expressões 

usadas para descrever algumas das ideias e conceitos que foram tidos em 

consideração e levados à prática pelos professores das escolas primárias 

(RINTOUL & THORNE, 1975: 5). A flexibilidade do design em área aberta 

permitiria aos professores “primários” a experimentação e a inovação com estes e 

outros conceitos, as crianças poderiam ser agrupadas de diferentes maneiras e 

haveria oportunidade para que se desenvolvessem actividades variadas 

(RINTOUL & THORNE, 1975: 5). 

Todavia, apesar das vantagens consideradas por alguns, a tentativa de 

ruptura com o modelo anterior (ensino “tradicional”) conduz-nos a situações de 

conflito. RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 72 e 73) apresenta-nos algumas 

explicações para a “conflituosidade” que ocorreu em Portugal provocada pelo 

projecto “P3”: 

 

“- A elaboração de um projecto de arquitectura inovadora, criando muitos pontos 

de ruptura com o projecto anterior – Projecto dos Centenários – que estava em vigor 

durante algumas décadas, moldando toda a actuação do corpo docente. 

- Não formação de professores para este novo tipo de edifício escolar e, 

sobretudo, para as metodologias e para as técnicas necessárias a um pleno 

aproveitamento das inovações do projecto. 

- A construção de um número elevado de escolas, obedecendo apenas a critérios 

de rede escolar, sem cuidar de que se tratava de um novo tipo de edifício não sujeito a 

uma experimentação/avaliação. 

- A colocação de professores, nestas escolas, segundo critérios meramente 

administrativos – concurso nacional em vigor para todos os docentes deste nível de 

ensino, ocasionando que a maioria dos professores aí fosse colocada de forma aleatória. 

                                                 

82 Segundo RINTOUL & THORNE (1975: 15), não existe um significado preciso para a expressão 

integrated day, tendo em conta que a expressão englobará uma enorme variedade de 

possibilidades. Apenas como exemplo ilustrativo, baseado nas descrições de RINTOUL & 

THORNE (1975: 15 e 16), poderemos considerar, dentro da abrangência do integrated day, 

numerosas actividades ocorrendo no mesmo espaço ao mesmo tempo, como por exemplo língua 

materna, matemática e arte. As crianças trabalhariam em diferentes actividades ou tarefas, com o 

acompanhamento de professores, havendo para as crianças a possibilidade de rotatividade (ou de 

circulação) pelas várias actividades propostas.  
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- Inexistência de uma actuação apropriada junto dos professores colocados nas 

escolas P3, por forma a informá-los dos objectivos do projecto bem como das 

características dos novos espaços e equipamentos. 

- Tratamento indiferenciado, por parte do poder central – Ministério da Educação – 

destas escolas, sem reconhecimento dos seus problemas específicos. 

- Sobrelotação (número elevado de alunos por classe) em zonas de crescimento 

demográfico, fazendo aumentar perigosamente o ratio aluno/professor e indo até à 

ocupação da zona de trabalho como zona de aula.” 

 (RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 72 e 73). 

 

Estes autores (1987:73) apresentam-nos ainda uma série de “sintomas” 

(consequências) das dificuldades encontradas pela realização de trabalho em 

área aberta, como seriam o caso da grande mobilidade de professores; do 

absentismo docente; do sentimento de estar a ser vigiado, de ter insegurança e 

pouco apoio; dos conflitos interpessoais entre professores, entre professores e 

pais e também entre professores e alunos; do mau aproveitamento de 

equipamentos e recursos, havendo estantes e armários a servir de paredes (a 

“barricar” as áreas de ensino) e algum equipamento que nem sequer seria 

utilizado, como por exemplo a caixa de areia, a caixa de barro, equipamento de 

cozinha, estantes e caixas amovíveis (RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 

73). 

No “confronto”, entre a adesão à pedagogia “nova” e a resistência à 

inovação, RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 76 e 77) identificam algumas 

forças “positivas” e “negativas” que puderam beneficiar ou penalizar o processo 

de implementação da mudança pedagógica pretendida. Como forças “positivas” 

apontam os responsáveis do Ministério da Educação, que na opinião destes 

autores (1987: 76) detinham capacidade de decisão e demonstravam vontade 

para solucionar os vários problemas decorrentes do funcionamento das escolas 

“P3”, e os próprios professores que estariam nessas escolas por opção 

pedagógica, demonstrando grande empenho em trabalhar de formas renovadas e 

sentindo que o projecto “P3” lhes oferecia “condições favoráveis” (RUIVO, 

FERNANDES & TELMO, 1987: 76). Haviam ainda “outros professores” que, 

embora não estivessem nas escolas “P3” por opção pedagógica, tinham 
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consciência do que elas representariam num projecto inovador e, se fossem 

alteradas determinadas condições, se fossem apoiados de forma conveniente, 

estes docentes poderiam empenhar-se (RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 

76). Também alguns pais, especialmente sensíveis em relação aos aspectos 

inovadores, desejando que, em termos de aprendizagem, os seus filhos 

beneficiassem de uma escola renovada, foram considerados como forças 

“positivas” para a adesão à “nova” pedagogia. Outros ainda, embora não fossem 

sensíveis à renovação pedagógica, preocupavam-se com o bem estar dos seus 

filhos e reconheciam que as escolas “P3” ofereciam condições de higiene, de 

conforto e de bem-estar, que poderiam ser usufruídas pelos seus filhos, embora 

desejassem, ao mesmo tempo, uma intervenção que resolvesse o absentismo 

dos professores e a falta de estabilidade do corpo docente (RUIVO, FERNANDES 

& TELMO, 1987: 76). 

Como forças “negativas”, RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 77) 

apontam o carácter centralizado e centralizador do nosso sistema educativo, que 

se traduz numa grande “directividade” face às escolas, havendo uniformidade no 

relacionamento com estas instituições educativas, contrariando, desta forma, as 

possibilidades de “casos especiais”. De igual modo, os próprios serviços centrais 

do Ministério da Educação, com a sua rotina burocrática, que é “contrária a 

qualquer tipo de mudança que possa pôr em causa processos de trabalho 

estabelecidos” (RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 77), acabariam por actuar 

como forças “negativas”. De referir também os professores que eram avessos a 

qualquer processo de mudança e que, por várias razões, reagiam “emotivamente 

e com grande hostilidade ao projecto P3” (RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 

77). Além disso, tínhamos mais dificuldades para o pessoal auxiliar, para quem o 

novo tipo de edifício, tendo em conta as suas especificidades, implicaria um 

número acrescido de tarefas e maior responsabilidade, e ainda pais que preferiam 

que os seus filhos estivessem numa escola idêntica à que eles frequentaram, com 

um edifício e um ensino “tradicionais”.  

RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 77 e 78), analisando as forças 

“positivas” e “negativas” que tiveram a oportunidade de descrever, consideram 

que existiam essencialmente dois posicionamentos em relação à inovação: 
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“Analisadas as forças acima descritas, verifica-se que nos quatro grupos 

(Ministério da Educação, docentes, pais, pessoal auxiliar) existem, no fundo, dois 

posicionamentos face à inovação: 

- Aqueles que não temem a mudança, antes a desejam, estando dispostos a 

investir pessoalmente para que essa mudança se processe, adoptando uma atitude 

optimista perante a vida, na medida em que consideram que o futuro é, virtualmente, 

melhor do que o passado; 

- Aqueles que são contrários à mudança, temendo-a, sentindo-se inseguros com 

qualquer alteração do seu quotidiano, não querendo rever a sua actuação nem 

questionar os princípios, orientações, concepções que lhe servem de base. São, de uma 

maneira geral, pessimistas quanto ao futuro.” 

(RUIVO, FERNANDES, & TELMO, 1987: 76-78). 

 

Temos aqui, de acordo com a citação anterior, dois posicionamentos face à 

inovação: aqueles que não temem a mudança e aqueles que são contrários à 

mudança. Porém, uma divisão tão simplista, e bipolar, arrisca-se a descrever de 

forma bastante imprecisa o que de facto sucedeu com as escolas de área aberta 

em Portugal. Sem dúvida alguma, a adesão à inovação é bastante mais 

complexa, por exemplo, poderão haver casos de pessoas que embora temendo a 

mudança acabam por aderir a alguns aspectos da inovação. Mesmo que a 

enumeração desses aspectos seja fácil de definir, teremos dificuldades 

acrescidas quando nos questionarmos sobre quais serão de facto os mais 

importantes. Além disso, existem vantagens e riscos que justificam determinadas 

atitudes por parte das pessoas face aos processos de mudança, afinal, nem 

sempre é mau resistir. Num documento da DSPRI, DIRECÇÃO DE SERVIÇOS 

DO ENSINO PRIMÁRIO (1983a: 3 e seguintes), podemos consultar várias 

vantagens do modelo de construção “P3”, mas também existe uma lista 

considerável de riscos. O quadro 4 apresenta-nos uma síntese dessas 

características: 
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Quadro 4 – Vantagens e riscos do modelo de construção “P3” (DSPRI, 1983a: 3 a 6) 
Vantagens Riscos 

Ter um polivalente: 
- amplo; 

- disponível (não ocupado para funções fixas); 
- sugerindo várias actividades diferenciadas; 
- permitindo colaboração com a vizinhança. 

Ter zona de trabalho (“zona suja”) e respectivo 
equipamento com água: 

- convite a experiências, trabalho em grupo, 
trabalho em movimento. 

Ter salas bem concebidas, expositores. 
Cada aluno pode ter o seu “território” nos 

armários. 
O “hall” de cada núcleo, o pátio, o campo de 
jogos – todas as dimensões dos espaços 
previstos têm a marca do respeito pela 

dignidade das crianças, pelo valor do que se 
faz na escola. 

Janelas rasgadas, ao nível das crianças – um 
outro modo de estar na escola, em relação ao 

mundo exterior. 
O “núcleo” dificulta as aulas tradicionais, 

expositivas. É um convite a uma pedagogia 
que parta da investigação feita pelos próprios 

alunos. É um convite à elaboração dos 
materiais de aprendizagem pela comunidade 
alunos/professores evitando a estereotipia dos 
materiais “pré-fabricados” que se oferecem no 

comércio. 
É um convite à participação, à partilha, a 

abandonar o individualismo da “minha sala”, a 
contar com os outros. 

Permite a formação de grupos mais pequenos 
e a complementaridade entre professores 

(pedagógica, afectiva, de substituição eventual, 
etc.). 

Uma pedagogia deste tipo supõe uma 
modificação muito profunda e difícil dos pontos 
de vista e dos hábitos da prática pedagógica 

dos professores. 
A planificação feita em comum será, 

provavelmente, muitas vezes feita entre as 
professoras “por cima da cabeça” dos alunos, 
sem a sua participação (quase impensável para 
um número tão grande de crianças). Se não se 
tiver em atenção este aspecto, a planificação 
do núcleo pode dificultar que cada turma siga o 
seu ritmo próprio, explore os seus próprios 
acontecimentos (o que não excluiria que, 

seguidamente, a partilha se fizesse em círculos 
maiores de companheiros). 

A rotação (dos alunos pela equipa de 
professores), consequência das condições que 
a escola oferece para trabalho em equipa, pode 
ser feita com tal intensidade e/ou rigidez que 
interfere com a relação aluno/professor. As 
crianças podem ser prejudicadas com uma 
acentuada especialização das professoras, 
provavelmente ficam prejudicadas com 

demasiadas mudanças sucessivas de modelo 
de professor. Além disso, ainda a propósito da 
rotação de alunos e de professores, devemos 
ter em conta que a aprendizagem no Ensino 

Primário deve ser feita através de um processo 
globalizante, por exemplo, o acesso a um 
conhecimento estruturado do meio físico e 

social pode ser a via, o motivo, a utilidade para 
a aprendizagem da linguagem escrita e do 

cálculo, e não é uma “matéria” em si mesmo. 

 

Embora nos possam trazer vantagens, os processos de inovação estão de 

um modo geral associados a inúmeros riscos, tornando-se por isso fundamental o 

apoio já referido anteriormente, de modo a compreender e a contornar as 

dificuldades que possam eventualmente surgir. Como já tive a oportunidade de 

sugerir, para que aconteça uma efectiva mudança de práticas, não bastará mudar 

os tempos, os espaços e as condições de trabalho, é crucial uma mudança ao 

nível das atitudes, dos valores, enfim, dos vários elementos culturais. 

Actualmente, a introdução de novas tecnologias no ensino torna-se um desafio 

constante à mudança. Embora a simples introdução de novos meios tecnológicos 

em sala de aula possa facilitar processos de renovação pedagógica, também 
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poderá acontecer precisamente o contrário, contribuindo para reforçar práticas de 

ensino mais “tradicional” (ver figura 42). Por si só os meios não são suficientes 

para que a mudança aconteça. De acordo com BARROSO OSUNA (2004: 124): 

 

“El uso de los medios en la enseñanza no significa que estén integrados en el 

curriculum y, por lo tanto, que aporten todas las posibilidades educativas que pueden 

incorporar en la enseñanza. Si observamos el uso mayoritario que se hace de la imagen 

en las aulas vemos que, por lo general, lo que se hace es reflejar, prolongar, reforzar y 

perpetuar los sistemas tradicionales de enseñanza.” 

(BARROSO OSUNA, 2004: 124). 

 

 

Figura 42 – Cartaz de seminário sobre transições, mudanças e modos de educar83 

                                                 
83 Retirado de http://ceince.espacioblog.com/posts/index/2 (em 2009-08-01). Este cartaz, de um 

seminário que ocorreu no Centro Internacional de la Cultura Escolar, ilustra claramente que apesar 

das mudanças tecnológicas que possam ocorrer, existem características que permanecem 

enraizadas de tal forma na cultura escolar que passado um século e meio ainda se mantêm nas 

formas de ensinar e de aprender. 
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As escolas de área aberta, com actividades de ensino/aprendizagem 

proporcionadas através de equipas docentes e com características que permitem 

uma maior flexibilidade espacial, permitem um ensino individualizado e a 

realização simultânea de diferentes tipos de actividades nos seus núcleos. De 

acordo com o trabalho de RINTOUL & THORNE (1975: 86), sobre a organização 

em open plan nas escolas primárias, o principal argumento para uma organização 

com vários grupos de trabalho, utilizando diferentes espaços, está relacionado 

com a necessidade de providenciar um currículo “balanceado” (balanced 

curriculum): 

 

“[…] the main argument for an organization of grouping and space is the need to 

provide a balanced curriculum. It is important that all aspects of the child’s development 

should be encouraged and stimulated: every school has a duty to see that no child’s 

education is warped or out of balance. Decades ago, the child’s aesthetic development 

was considered less important than intellectual development; today the modern schools 

provide for social and emotional as well as physical, aesthetic and intellectual growth.” 

(RINTOUL & THORNE, 1975: 86 e 87). 

 

BEJA et al. (2007: 133 e 134) apresentam-nos de uma forma bastante 

elucidativa as transformações que deveriam acontecer com o aparecimento das 

escolas de área aberta. Os lugares “fixos” que professores e alunos antes 

ocupavam passariam a ter uma maior mobilidade, de acordo com os “novos” 

propósitos pedagógicos: 

 

“Ao passar-se dum rectângulo de 6X8m para uma área variável e de limites 

indefinidos, rompeu-se o espaço tradicional da sala de aula. As zonas de aula, abertas, 

ficaram em comunicação com outras, de aprendizagem, e com zonas de trabalhos 

manuais. Deixaram os alunos de estar sentados em filas bem ordenadas. De conservar a 

cabeça baixa sobre o caderno, ou de a levantar, olhos no quadro preto. As crianças 

passaram a trabalhar em grupo. Diferentes grupos, consoante o nível de aprendizagem, a 

maturidade e mesmo a estatura física. Cada espaço tornou-se comum a vários grupos de 

níveis diferentes. Deixaria o professor (professora) de ter a sua cadeira e mesa 

sobrelevadas pelo estrado. De permanecer virado para os alunos: 

Um e um? … 
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Dois e dois? … 

E seis vezes oito? … 

Ditado! 

Escrevam … 

Cada aluno é diferente de outro, tem ritmo e forma próprios de aprender. Cada 

criança passou a poder escolher, dentro da escola, o lugar que lhe é mais conveniente.” 

(BEJA et al., 2007: 133). 

 

BEJA et al. (2007: 134) salientam ainda que nas escolas de área aberta os 

professores raramente se dirigiriam a uma turma em todo o seu conjunto. Em vez 

disso, deslocar-se-iam entre os diversos grupos, dando apoio e trabalhando 

também com os alunos de forma individual. Estas autoras (2007: 134) referem 

mesmo que se chegara “a uma nova Escola, onde uma nova pedagogia acabaria 

por prevalecer”. Porém, também segundo BEJA et al. (2007: 134), esta “nova” 

forma de ensinar viria a desagradar muitos docentes, embora para os alunos a 

escola de área aberta se tornasse agradável, pois tratava-se de um espaço onde 

as crianças não se sentiam constrangidas, poderiam circular, observar os colegas 

e juntar-se a outros grupos, olhar pelas janelas e ver o que se passaria lá fora, 

para a maioria dos professores seria uma ruptura com o tipo de autoridade a que 

estariam acostumados. Apesar da profundidade da mudança que se exigia, 

poderemos constatar que os docentes não receberam a formação nem sequer a 

informação necessária, pelo menos de acordo com BEJA et al. (2007: 134), 

“ninguém os preparara para a mudança” que deveria acontecer: 

 

“ […] Nisto, apercebem-se da ruptura da sua própria autoridade […] 

 “Inexperiência”. “Falta de tacto pedagógico”. Diríamos, passados todos estes 

anos. Tratava-se, na verdade, de uma quase total falta de informação. O programa-base 

de actividades a que correspondera a concepção da Escola P3 não se ajustava ao que 

os professores, principalmente os mais antigos, tinham aprendido nas Escolas Normais. 

E ninguém os preparara para a mudança. Daí, os mal-entendidos quanto às atitudes das 

crianças. A utilização incorrecta do espaço e do mobiliário. Boatos, e desapreço quanto à 

origem das soluções arquitectónicas e às capacidades do arquitecto.” 

(BEJA et al., 2007: 134). 
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Ao contrário das escolas do “plano dos centenários”, com espaços mais 

rígidos, sem ginásio, sem acesso a água dentro das salas de aula (condicionando 

desfavoravelmente a aprendizagem das Expressões), as escolas de área aberta 

continuam pedagogicamente adequadas às necessidades dos nossos dias84 e, 

especialmente, às possibilidades de ensino proporcionadas pelos meios 

informáticos. BARROSO OSUNA (2004: 131) apresenta-nos sete modelos 

diferentes que aparecem na prática docente com maior ou menor frequência, a 

partir de um trabalho de VEEN (1993: 6), onde é posto especial ênfase nas 

implicações que tem a distribuição de meios informáticos no espaço da sala de 

aula, para a comunicação interpessoal entre professores e estudantes, tipo de 

papel a desempenhar por cada um e tipo e qualidade de actividades a realizar 

nas oficinas de informática (ver figura 43). Cada um destes modelos poderá 

implementar-se em escolas de área aberta (eu próprio tive oportunidade de 

observar a adopção do “modelo 7” na Escola da Ponte, onde um professor 

trabalhava com um grupo de alunos e outro apoiava outro grupo que pesquisava 

informação na Internet). 

De acordo com BARROSO OSUNA (2004: 130), e com a figura 43, temos 

modelos como:  

(1) Quadro interactivo – com a mesma configuração de uma classe 

“tradicional”;  

(2) Trabalho isolado e simultâneo; 

(3) Rotação por grupos de trabalho (em forma de “cantinho do 

computador”, ao mesmo tempo que é feito outro trabalho com pequenos grupos); 

                                                 

84 Estou convicto que, graças às possibilidades de transformação, de redução, de ampliação, de 

adaptação dos espaços nas escolas de área aberta, facilmente, num futuro próximo e ao longo do 

século XXI, a adequação pedagógica destas escolas continuará a ser possível. No entanto, como 

sugeriram RINTOUL & THORNE (1975: 73), as escolas devem ainda ter à sua disposição (pelo 

menos) uma sala “fechada”, quer para as actividades que exijam um maior silêncio, quer para 

outras mais “barulhentas”, como o ensino da Música. O uso de uma sala “fechada” numa escola 

de área aberta aumentaria a flexibilidade, uma vez que um grupo de alunos poderia estar a 

trabalhar no espaço “fechado”, enquanto os restantes estariam na parte do núcleo em área aberta. 

De igual modo, se um dos grupos estivesse a ver um filme na área “fechada” não incomodaria os 

colegas que estariam a trabalhar em área aberta. 
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(4) Redução artificial da classe; 

(5) Trabalho voluntário; 

(6) Aula de informática sem apoio; 

(7) Aula com apoio (ensino com mais de um professor). 

BARROSO OSUNA (2004: 130) refere ainda que os professores tentam 

adaptar os meios informáticos às suas formas “tradicionais” de ensino, por essa 

razão, na opinião deste autor, os modelos mais utilizados pelos docentes são os 

de aula informática sem apoio (6) e o de quadro interactivo (1), com uma 

configuração semelhante a uma aula mais “tradicional”: 

 

“Siendo los más frecuentemente utilizados los identificados como pizarra 

electrónica en situación de clase tradicional y aula de informática sin apoyo, frente a la 

denominada rotación de grupos de trabajo, mostrando estos datos cómo los profesores 

intentan incluir los medios en su modelo tradicional de enseñanza, siendo más difícil su 

implementación a partir de modelos menos tradicionales. Pudiendo ser condicionantes de 

estos resultados dos cuestiones reincidentes acerca del uso de los ordenadores y las 

nuevas tecnologías en general, en educación: de una parte la falta de formación del 

profesorado, o bien, sus reticencias al cambio, frente a fórmulas organizativas diferentes 

o novedosas, la falta de apoyo y asesoramiento técnico para realizarlas, así como las 

imposiciones propias del espacio físico con el que se cuenta.” 

(BARROSO OSUNA, 2004: 130-131). 

 

Figura 43 – Modelos de organização com meios informáticos – imagem adaptada a 
partir de VEEN (1993: 6) e retirada de BARROSO OSUNA (2004: 131)  
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Convém aqui destacar as explicações de BARROSO OSUNA (2004) sobre 

a persistência do modelo “tradicional”, mesmo com a utilização de meios 

informáticos, que se poderiam aplicar igualmente às dificuldades na 

implementação do “modelo” de escolas de área aberta. De acordo com a 

transcrição anterior, a falta de formação dos professores, as suas resistências 

(reticências) à mudança, ou a fórmulas organizacionais diferentes ou inovadoras, 

a falta de apoio e de assessoria técnica podem explicar a manutenção de uma 

configuração mais “tradicional” do espaço. Porém, BARROSO OSUNA (2004: 

131) também refere que as próprias imposições do espaço físico, com que 

podemos contar, nos podem limitar quanto às escolhas em termos de modelos de 

organização. 

Actualmente, a ruptura da dimensão espacial e da dimensão temporal, 

através do uso da Internet, permitindo ao professor estar em lugares e tempos 

diferentes dos do aluno, apresenta muitas vantagens em termos de 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. Estas novas 

possibilidades comunicativas podem conduzir a uma maior autonomia por parte 

dos nossos alunos, possibilitando ainda um acompanhamento mais personalizado 

(ou até soluções alternativas de “auto-aprendizagem”). De acordo com 

BARROSO OSUNA (2004: 136-137), a incorporação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação nas instituições educativas irá conduzir a novas 

formas de aceder, de gerar e de transformar a informação e os conhecimentos, o 

que nos abrirá portas para poder flexibilizar, transformar, mudar, etc. Enfim, 

buscar novas perspectivas numa série de variáveis e dimensões do acto 

educativo, permitindo, de acordo com este autor (2004: 137), a flexibilização: 

- Temporal e espacial para a interacção e recepção de informação; 

- Para o uso de diferentes ferramentas de comunicação; 

- Para a interacção com diferentes tipos de códigos e sistemas simbólicos; 

- Para a escolha do itinerário formativo; 

- De estratégias e técnicas para a formação; 

- Para a convergência tecnológica; 

- Para o acesso à informação e a diferentes fontes da mesma; 

- Quanto aos papéis a desempenhar pelo professor. 
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O factor criatividade será fundamental para que haja uma flexibilização dos 

vários elementos, tais como o tempo e o espaço. Como refere BARROSO 

OSUNA (2004:137): 

 

“Esta flexibilización mantiene una relación bastante estrecha con la creatividad 

que tengamos para buscar  nuevas posibilidades y orientaciones a estas tecnologías, el 

que lo hagamos desde perspectivas conservadoras o innovadoras marcará el éxito y las 

posibilidades de diversificación que seamos capaces de conseguir con ellas. 

Posiblemente uno de los efectos más significativos de las TICs en los entornos 

educativos, es la posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y el espacio en el 

que se desarrolla la acción educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la 

formación  y el espacio dónde tiene lugar. 

Por lo general, estamos acostumbrados a una formación donde claramente se 

encuentra determinado desde el principio, dónde tiene que estudiar e interaccionar el 

estudiante con la información, en el aula, y cuándo debe recibirla, en una propuesta 

anual-escolar, en una jornada continua o partida, y con la posibilidad de realizar 

actividades específicas fuera o anejas a la jornada escolar.” 

(BARROSO OSUNA, 2004:137). 

 

Com a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação 

aumentam-se as possibilidades de os estudantes poderem controlar o seu próprio 

ritmo de aprendizagem, possivelmente encaminhamo-nos para um aumento da 

flexibilidade dos currículos, uma vez que o ensino poderá passar a ser mais 

personalizado e individualizado. A individualização do ensino foi precisamente um 

dos princípios associados às escolas de área aberta (SILVA, 2007), onde se 

reconhecia que cada estudante seria apenas igual a si mesmo, apresentando 

diferentes necessidades de aprendizagem, diferentes motivações e interesses, 

diferentes disponibilidades e também diferentes ritmos na aquisição e aplicação 

de novos conhecimentos. O ambiente de aprendizagem nas escolas de área 

aberta, graças ao ensino em equipa, permite não só uma maior variedade na 

escolha de actividades a realizar, mas também um acompanhamento mais 

personalizado, e por isso possivelmente mais adequado às escolas que iremos 

encontrar no futuro: 
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“The learning environment must be one where personal relationships are such that 

a free and frank exchange is possible between children and teacher, and that provided in 

the open plan school gives the child a better range of provision, a greater choice of activity 

and more room in which to work. An even greater advantage is the availability of a 

number of interested adults, be they teachers or other members of the team. In the 

classroom situation children have usually only one teacher to whom to refer. In the open 

plan unit the child has access to several teachers […].The availability of extra pairs of 

hands made possible in the open plan unit, releases the teachers to observe and talk to 

the children, to assess their understanding and to guide them on to further learning.” 

(RINTOUL & THORNE, 1975: 105 e 106). 

 

Com as “novas” tecnologias, os alunos podem passar a integrar-se em 

grupos e em comunidades que alargam em muito os horizontes da aula, uma vez 

que estabelecem contactos com companheiros situados em qualquer parte do 

planeta (e até fora dele, como já aconteceu nalgumas escolas através da 

comunicação com astronautas). Porém, apesar das pessoas mais distantes 

poderem estar mais próximas, corremos o risco de nos afastarmos das que estão 

à nossa volta, podendo cair alguns num isolamento em relação ao meio social 

envolvente. Poderá também criar-se um maior afastamento entre países 

desenvolvidos (que utilizam mais as “novas” tecnologias) e países em vias de 

desenvolvimento (que tem menos acesso a esses recursos). Com os novos 

canais de comunicação podemos rentabilizar bastante a aprendizagem, podemos 

valorizar o tempo e o espaço, gerindo-os de formas impensáveis anteriormente. 

Enquanto que através das aulas “tradicionais” o professor ocupava o mesmo 

espaço (a mesma sala) e partilhava o mesmo tempo de aula com os alunos, hoje 

podemos facilmente mudar estas condicionantes. Apesar das classes poderem 

acontecer no mesmo lugar e no mesmo espaço temporal, temos através da 

videoconferência, por exemplo, a possibilidade de termos pessoas em distintos 

lugares, mas ao mesmo tempo. Por outro lado, o centro de recursos permite às 

pessoas utilizarem o mesmo lugar em diferentes espaços temporais, enquanto 

que os espaços de trabalho colaborativo na Internet podem servir-se de diferentes 

espaços e de diferentes momentos. O quadro 5 apresenta algumas possibilidades 
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de trabalho utilizando sincronia ou assincronia, o mesmo lugar ou diferentes 

lugares: 

 

Quadro 5 – Diferentes actividades formativas nas “novas” dimensões 
espaço/tempo – adaptado de BARROSO OSUNA  (2004: 138) 

Tempo Espaço Participantes Actividades 
O mesmo O mesmo Individual Ensino individualizado, 

com professor tutor, 
por exemplo. 

O mesmo O mesmo Agrupamento ou turma Aulas, seminários, 
reuniões, 

apresentações, classes 
com ensino presencial. 

O mesmo Diferente Individual Discussão on-line, 
videoconferência. 

O mesmo Diferente 
 

Agrupamento ou turma Discussão on-line, 
videoconferência. 

Tempo Espaço Participantes Actividades 
Diferente O mesmo Individual Trabalho no centro de 

recursos, com 
utilização partilhada de 

equipamentos, 
conferência por 

computador, grupo de 
discussão, listas de 

distribuição. 
Diferente O mesmo Agrupamento ou turma Conferência por 

computador. 
Diferente Diferente Individual Correio electrónico. 
Diferente Diferente Agrupamento ou turma Conferência por 

computador. 

 

Teremos sem dúvida novas situações de aprendizagem que vão surgindo a 

uma rápida velocidade, o ensino deixa de ser apenas presencial e passamos a ter 

modalidades que podem facilmente funcionar à distância, mas que também 

poderão ser mistas (durante um certo período o aluno estará presente e noutra 

altura terá apoio à distância). Deste modo, e de acordo com o quadro 5, teremos 

possibilidades de combinações diferentes como a utilização por parte de 

professores e alunos do mesmo espaço e do mesmo tempo (aula presencial), 

mas também de tempos diferentes no mesmo espaço, de espaços diferentes no 

mesmo tempo e de espaços e tempos diferentes. As “escolas do futuro”, sejam ou 

não em área aberta, não poderão estar imunes a estas “novas” possibilidades. 

Mudanças nos espaços escolares irão com certeza ocorrer com a introdução de 

novas tecnologias. Porém, a mudança de práticas não estará garantida. 
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Lembremo-nos da força que os paradigmas “tradicionais” / dominantes na 

organização da sala de aula têm tido ao longo do tempo. 
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CAPÍTULO III – Surgimento e implementação das escolas “P3” 
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1. Da escola piloto de Mem Martins ao projecto “P3” 

 

Como referem BEJA et al. (2007: 17), no século XX, especialmente depois 

da segunda guerra mundial, quase todas as organizações internacionais, como 

sucedeu no caso da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), estabelecem ligações/associações entre os níveis de 

educação e os conceitos de desenvolvimento económico. Tendo em conta a 

dificuldade de alguns governos em estabelecerem planos educativos, ou de os 

levarem a cabo, é sugerido um acordo de assistência por parte da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, acordo este que se iria 

denominar Projecto Regional do Mediterrâneo, tendo sido “lançado” em 1959, 

prevendo-se, na altura, o seu prolongamento até 1975: 

 

“ […] o Projecto Regional do Mediterrâneo, lançado em 1959 sob a 

responsabilidade da OCDE, apresenta um diagnóstico rigoroso que põe claramente a nu 

as nossas carências e atrasos educacionais. Os documentos produzidos, que conhecem 

uma grande divulgação nos círculos do poder e da oposição, revelam uma nova atitude 

em relação à educação, claramente centrada numa concepção política de valorização do 

«capital humano» com vista ao desenvolvimento socioeconómico do país.” 

(NÓVOA, 1999: 594). 

 

Do nosso país partiram os primeiros pedidos de apoio técnico e financeiro, 

mas outras nações se juntaram, como foi o caso de Espanha, Grécia, Turquia e 

Jugoslávia (embora não fosse membro da organização) e firmaram o que lhes era 

proposto. De acordo com BEJA et al. (2007: 21), dando continuidade ao Projecto 

Regional do Mediterrâneo, foi celebrado em Paris (no dia 31 de Dezembro de 

1963) um contrato entre os representantes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico e os países aderentes: 

 

“O contrato dizia respeito ao estudo da planificação e desenvolvimento da 

construção escolar encarado sob a mais estrita economia.  

Os trabalhos seriam custeados, em partes iguais, por cada um dos Países e pela 

OCDE.  
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Previa-se que a sua duração fosse de dois anos. No termo, elaborar-se-ia um 

Relatório Final que seria submetido à apreciação do Governo Português. Admitia-se que 

um segundo contrato, válido até 30 de Junho de 1966, viesse a prolongar os estudos e o 

financiamento do Grupo.  

A posição de Portugal foi assumida pelo Ministério das Obras Públicas, agindo em 

seu nome e do Ministério da Educação Nacional.” 

(BEJA et al., 2007: 21). 

 

Na sequência deste contrato, foi criado em Lisboa, no dia 15 de Fevereiro 

de 1964, o Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares, ou seja, segundo 

BEJA et al. (2007: 21), “nasce” neste dia a equipa portuguesa do Development 

and Economy in Educational Building (DEEB). De acordo com o que estava 

especificado no contrato com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico, o Grupo de Trabalho (a equipa portuguesa) 

continha os seguintes elementos: um director de equipa; três arquitectos; três 

engenheiros; três pedagogos; dois peritos em assuntos pedagógicos; uma 

secretária; um medidor orçamentista e dois desenhadores. Os estudos a 

desenvolver tinham como meta a construção de edifícios para escolas primárias e 

secundárias, tendo sido delineados no contrato os seguintes objectivos: 

 

“ 1) – Estudo de normas para os locais de ensino, tanto em termos de espaço 

como de habitabilidade. 

2) – Determinação dos custos limite correspondentes à aplicação das normas. 

Elaboração de projectos-piloto, avaliando na prática a investigação realizada. 

3) – Análise da estrutura administrativa então responsável pela construção 

escolar. Proposta da reorganização da estrutura, tendo em vista garantir eficiência, e 

rentabilidade dos investimentos, com o uso das normas e observação de preços-limite.” 

(BEJA et al., 2007: 22). 

 

Na opinião de BEJA et al. (2007: 22), os primeiros “sucessos” do Grupo 

(constituído em Fevereiro de 1964) foram a existência de cooperação entre os 

seus elementos e uma boa articulação interna. Como nos dizem estas autoras, o 

trabalho conjunto e a interdependência entre projectistas e “utilizadores” de 
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edifícios escolares já tinham tido os seus antecedentes no início do século 

passado, podemos recordar os casos de Raul Lino com João de Deus Ramos e 

de Adães Bermudes com Sebastião Sacadura e Arlindo Varela. Todavia, como 

referem BEJA et al. (2007: 22), foram experiências durante vários anos sem 

continuidade, apesar de bem sucedidas. Mais tarde, na década de 1960, no 

nosso país, era ainda necessário vencer muitas desconfianças para conseguir 

obter alguns resultados em trabalho de equipa, para BEJA et al. (2007: 22), tal foi 

conseguido pelo Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares. Do lado da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, o trabalho de 

coordenação, de orientação e de acompanhamento do Grupo de Trabalho foi 

assumido pelo arquitecto Guy Oddie, os conhecimentos e a capacidade de 

trabalho deste perito estimularam o potencial técnico dos elementos da equipa 

constituída: 

 

“O grupo, do qual faziam parte arquitectos e engenheiros dos organismos oficiais 

do MOP ligados à construção escolar e professores-pedagogos, nomeados pelo 

Ministério da Educação Nacional, trabalhou sobre a orientação de um consultor nomeado 

pela OCDE, o arquitecto inglês Guy Oddie, e foi integrado num projecto daquela 

organização designado por DEEB, “Development and Economy in Educational Building”, 

do qual também faziam parte equipas dos seguintes países: Espanha, Jugoslávia, Grécia 

e Turquia.” 

(AFONSO [coord.], 1984: 88). 

 

Segundo BEJA et al. (2007: 22), ficou estipulado que a tarefa inicial da 

equipa portuguesa seria analisar os vários problemas ligados à construção de 

escolas. Para que essa análise tivesse eficácia, o arquitecto Guy Oddie propôs 

que as questões a resolver se dividissem em grupos: questões de planeamento; 

de solução arquitectónica; de natureza pedagógica; de natureza económica e de 

recursos físicos. Guy Oddie deslocou-se frequentemente a Lisboa, contribuindo 

com a sua ajuda na elaboração dos estudos dos vários grupos nacionais do 

Development and Economy in Educational Building, proporcionando, ao mesmo 

tempo, vários contactos com especialistas em construção escolar, como James 

Nisbett e Eric Pearson. Oddie facilitou ainda a organização de saídas ao 
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estrangeiro de elementos do Grupo e organizou em Londres, em Setembro de 

1964, uma reunião de grande relevância (BEJA et al., 2007: 22).  

O Grupo, para a concretização e conclusão do trabalho em que se 

envolvera, elaborou ainda os projectos-piloto de uma escola para o ensino 

primário elementar e de uma outra para o futuro ciclo preparatório do ensino 

secundário. Dando deste modo cumprimento ao contrato firmado entre a OCDE e 

o Ministério das Obras Públicas. Uma das atribuições do Grupo de Trabalho sobre 

Construções Escolares era elaborar um ou mais projectos-piloto de edifícios 

escolares, tendo sido a escola piloto para o ensino primário construída em Mem 

Martins, no concelho de Sintra (BEJA et al., 2007: 26). 

BEJA et al. (2007: 28) definem do seguinte modo o projecto-piloto de Mem 

Martins: 

 

“Por “projecto-piloto” entendia-se um projecto experimental, resultante da análise 

crítica de necessidades e funções. Não se tratava de estudar um “projecto-tipo” nem um 

“projecto-modelo”. Ia-se, sim, planear um edifício, concretizando determinados conceitos 

para que, uma vez construído e em funcionamento, se pudesse avaliar o comportamento 

das soluções apresentadas. Esperava-se que as inovações de tipo arquitectónico e 

construtivo proporcionassem condições muito favoráveis à inovação pedagógica. E 

assim, pensava-se que seria de grande interesse para o país estudar e construir várias 

“escolas-piloto”. 

O projecto que veio a concretizar-se em Mem Martins correspondia a uma escola 

primária elementar. Destinada ao ensino de quatro classes, a escola seria frequentada 

por 160 alunos: 80 rapazes e 80 raparigas dos 7 aos 11 anos.” 

(BEJA et al., 2007: 28). 

 

Estas autoras (2007: 28) referem que em termos de capacidade se 

procurou que o projecto-piloto desse resposta ao tipo de escola que representava 

as necessidades do maior número de aglomerados do país. Sugeria-se a 

concepção de um edifício com 4 salas de aula, onde 40 alunos seriam ensinados 

no mesmo espaço, sendo a escola desenhada para um total de 160 alunos. Como 

destacam BEJA et al. (2007: 28), baixava-se a lotação das salas aula de 48 para 

40 crianças. Naquela altura, os pedagogos do Grupo consideravam o número de 
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40 alunos como o máximo aceitável e, ao mesmo tempo, no âmbito do Projecto 

Regional do Mediterrâneo, era o valor base das estimativas para as necessidades 

de edifícios. O programa das instalações e do edifício escolar, feito a partir do 

programa de ensino que se procurava implementar, procurava seguir as seguintes 

indicações: 

 

“1 – A sala de aula seria um espaço para múltiplos fins, com apetrechamento que 

permitisse vários tipos de organização do ensino. 

As salas de aula deveriam ser concebidas à escala dos alunos, sendo o menos 

possível descontínuas em relação à vida familiar. 

2 – Seria necessário um espaço para actividades de conjunto da população 

escolar, e também actividades sociais e da comunidade. 

3 – Teria de se providenciar o arranjo exterior do terreno de modo a possibilitar 

actividades e práticas de ar livre. 

4 – Atender-se-ia à obrigação de haver espaços diferenciados para rapazes e 

raparigas (separação de sexos). 

Assim definida a estrutura da escola, foi possível apresentar o programa das 

instalações: 

- 4 salas de aula, duas pra rapazes e duas para raparigas onde as 4 classes do 

ensino se agrupam em salas de aula para 1ª e 2ª classe e salas para 3ª e 4ª classe. 

- 1 espaço polivalente “sala de encontro” que simultaneamente também serve de 

refeitório. 

- Instalações sanitárias para alunos e professores. 

- Sala para o pessoal docente e administração da escola. 

- Cozinha e anexos. 

- Arrecadação de material de ensino. 

- Zonas ao ar livre para: 

a) ensino ao ar livre 

b) exercícios físicos 

c) horta pedagógica 

d) jardins 

e) recreio” 

(BEJA et al., 2007: 28 e 29). 
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Para BEJA et al. (2007: 33), o polivalente era um outro espaço com grande 

significado, tendo em conta que seria uma zona de encontro por excelência, 

tornando-se na opinião destas autoras o verdadeiro centro social da escola. Ali 

funcionaria o refeitório, organizar-se-ia o recanto da leitura, funcionando como 

biblioteca, e poder-se-iam realizar festas escolares, tendo ainda a função de 

recreio coberto e de espaço de reuniões para todos os elementos da escola ou 

até da comunidade. Apesar de na escola piloto de Mem Martins inicialmente 

existir separação de sexos, formalmente garantida pela independência dos 

núcleos–base, os espaços abertos de comunicação e as zonas de utilização em 

comum acabavam por contrariar essa divisão. 

Como tive oportunidade de comprovar através de visita efectuada à escola, 

durante o trabalho de campo realizado, e de acordo com BEJA et al. (2007: 44), a 

construção do edifício da escola piloto concluiu-se em Outubro de 1966. No 

entanto, segundo BEJA et al. (2007: 44), a escola só começaria a funcionar no 

ano lectivo de 1967-1968. Todavia, mesmo passadas quatro décadas, o nome de 

“escola piloto” ficou de tal modo associado a esta instituição que ainda hoje é 

conhecida por esse nome. Ao chegar à localidade de Mem Martins pude 

encontrar placas de trânsito que indicavam a direcção da escola ainda com essa 

designação:  

 

Figura 44 – Placa em Mem Martins, indicando a direcção da escola piloto 
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No entanto, como poderemos observar no próximo subcapítulo, onde é 

apresentada uma planta desta escola (ver figura 50), apesar da designação de 

“escola piloto” e de existirem algumas características que as “P3” viriam mais 

tarde a possuir, este edifício não era em área aberta. A grande inovação desta 

escola estava, como poderemos observar na figura 45, no aproveitamento dos 

espaços e no incremento da área destinada ao ensino, uma vez que havia uma 

grande redução nas áreas destinadas à circulação (com eliminação de 

corredores, por exemplo). 

 

Figura 45 – Diagrama que permite comparar em termos de áreas o projecto-piloto e 
o projecto tipo anterior85 

                                                 
85 Retirado de: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

(1968: 30). 
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Segundo BEJA et al. (2007: 55), nos anos que se seguiram ao lançamento 

da empreitada para a construção da escola piloto do ensino primário de Mem 

Martins, alguns elementos do Grupo de Trabalho sobre Construções Escolares 

insistiram em dar continuidade ao trabalho até então desenvolvido, tendo surgido 

nesse âmbito as primeiras encomendas para escolas de área aberta em Portugal:  

 

“ […] a Arq. ª Maria do Carmo Matos e o Eng. Quadros Martins continuaram na 

JCETS [Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário] e posteriormente 

transitaram para a Direcção-Geral das Construções Escolares. Estruturaram porém, a 

vertente liberal das suas profissões montando um atelier: o GABINETE de PROJECTOS, 

na Av. Frei Miguel Contreiras, n.º 56 – 8º Esq. Frente. 

Foi neste atelier que, por encomenda das Câmaras Municipais de Loures, da 

Moita, e de Abrantes, se vieram a projectar os primeiros edifícios para escolas primárias 

de área aberta. 

Tratou-se de quatro projectos especiais que se aplicariam a escolas cuja 

localização e números de salas estavam previstas na rede em vigor, segundo a Lei n.º 

2107 de 5 de Abril de 1961. 

- Escola de Santo António dos Cavaleiros  

(Freg. Frielas, Conc. Loures) 

23 salas de aula - 920 alunos. 

- Escola da Moita (sede do Concelho)  

12 salas de aula. 

- Escola da Baixa da Banheira (Freg. Alhos Vedros, Conc. Moita)  

16 salas de aula. 

- Escola de Abrantes (sede do Concelho)  

8 salas de aula. 

As autarquias tomariam a seu cargo a realização dos edifícios, nos termos da 

Base X da referida Lei n.º 2107.” 

(BEJA et al., 2007: 56). 

 

Como referem estas autoras (2007: 56), o trabalho de concepção 

arquitectónica das “novas” escolas de área aberta traduziu a continuidade do que 

tinha sido estudado para a escola piloto de Mem Martins. Os espaços dos 

edifícios escolares estavam agrupados em núcleos e distribuíam-se em torno do 
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polivalente, os núcleos teriam espaços de aula, com zonas mais “formais” e zonas 

de trabalho, com zona “suja”, havendo ainda instalações sanitárias e várias 

entradas (BEJA et al., 2007: 56). 

Em 1969 é criada a Direcção-Geral das Construções Escolares e, como 

referem BEJA et al. (2007: 64), nesta Direcção-Geral foram incorporados não só o 

pessoal, como também o património e as competências de vários serviços do 

Ministério das Obras Públicas. No Decreto-Lei n.º 49 169, de 5 de Agosto de 

1969, são apresentadas as atribuições do Gabinete de Estudos e Planeamento 

(GEP): 

 

“Art. 4º. Será das atribuições do Gabinete de Estudos e Planeamento estudar de 

forma permanente os problemas relacionados com o projecto, construção, 

apetrechamento e métodos de utilização dos edifícios escolares, em ordem a obter as 

soluções mais adequadas às exigências pedagógicas e construtivas, dentro do melhor 

aproveitamento dos recursos financeiros.” 

(Decreto-Lei n.º 49 169, de 5 de Agosto de 1969). 

 

De acordo com BEJA et al. (2007: 68), foi então elaborado e discutido o 

primeiro programa de trabalhos do Gabinete de Estudos e Planeamento, depois 

de uma reunião conjunta com as várias Direcções de Serviço, Divisões e 

Direcções Externas, foi decidido que as equipas de projecto efectuariam, durante 

o ano de 1970, os seguintes estudos: 

 

“PROJECTO P1: Limites de custos para planeamento. 

PROJECTO P2: Programação de espaços (metodologia e aplicação a casos 

particulares). 

PROJECTO P3: Projecto normalizado de escolas primárias (revisão e 

actualização das normas elaboradas pelo Grupo de Trabalho sobre Construções 

Escolares e primeira revisão do projecto-tipo). 

PROJECTO P4: Metodologia de utilização de instalações escolares (edifícios 

novos construídos especificamente para escolas; edifícios antigos e adaptação de 

edifícios não destinados inicialmente a escolas). 

PROJECTO P5: Normalização de projectos e concursos. 
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PROJECTO P6: Planeamento físico (integração das instalações educacionais no 

planeamento urbano).” 

(BEJA et al., 2007: 68). 

 

Como é realçado por BEJA et al. (2007: 68), o surgimento desta equipa de 

“projecto P3” em breve daria o nome a um de “tipo” de escola primária. Segundo 

estas autoras (2007: 69), a primeira tarefa a cumprir pela equipa de “projecto P3” 

seria rever e reeditar as normas estudadas em 1965, no âmbito do Projecto 

Regional do Mediterrâneo. O projecto da escola primária “P3” foi concebido com 

uma organização em área aberta, tendo sido essa opção já tomada pela 

arquitecta Maria do Carmo Matos, responsável pela equipa, ao projectar as 

primeiras escolas de área aberta de Santo António dos Cavaleiros, da Baixa da 

Banheira e da Moita (BEJA et al., 2007: 77). Segundo BEJA et al. (2007: 77), o 

projecto das escolas primárias “P3” observaria os critérios seguintes: 

 

“- Projecto repetitivo […] 

- Projecto experimental: 

Seria aplicado num período de cerca de três anos. Os primeiros edifícios a 

construir deveriam ser constantemente observados. Consoante os resultados da 

observação, modificar-se-ia o projecto. Assim, a área coberta e as paredes de contorno 

seriam de um tipo que permitisse alterações. 

- Projecto maleável […] 

- Projecto flexível […] 

- Projecto adaptável às regiões e ao clima […]” 

BEJA et al. (2007: 77). 

 

O projecto “P3” foi estudado inicialmente tomando como base o número de 

40 alunos por “sala”, consoante a quantidade de alunos, estavam previstos quatro 

tipos de núcleos de aulas: 2 de 1 piso (2 e 3 “salas”); 2 de 2 pisos (4 e 6 “salas”) 

(BEJA et al., 2007: 79). Porém, logo na primeira escola “P3” que foi construída se 

fez sentir a sobrelotação do edifício e, além da localização escolhida para esta 

escola (e para as que se seguiram) ter sido desadequada, foram surgindo boatos 
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que, de certo modo, procuravam denegrir a imagem destas escolas primárias de 

área aberta: 

 

“Dado o aumento da frequência escolar, a freguesia de Quarteira necessitava de, 

pelo menos, duplicar o número de salas de aula de que dispunha. Assim, não deixaria de 

ser lógico pensar-se na ampliação do edifício existente.” 

(BEJA et al., 2007: 99). 

 

“A área inicial do terreno foi aumentada para 7 930 m2, o que satisfaz ao mínimo 

exigido pelas Normas para a implantação de uma escola com a capacidade necessária 

(10 salas – 400 alunos).” 

(BEJA et al., 2007: 100). 

 

“Um dos pressupostos dos vários esquemas de solução, apresentados na fase de 

projecto, era a futura localização dos edifícios das escolas P3 em contextos urbanos. 

Mais: os pedagogos que, participavam no trabalho da equipa da DGCE, 

recomendavam que, sendo possível, se articulasse edifícios desse tipo com as escolas 

de Magistério Primário criadas por todo o país. 

Depreende-se, então, que não foi acertado construir a primeira escola P3 num 

local que, à época, nada tinha de urbano. Como atrás referimos, foi sob pressão do 

próprio Ministro, Eng. Rui Sanches, que a decisão foi tomada. 

Tratava-se do mais recente projecto de Escolas Primárias. Um bom projecto, 

segundo os especialistas. Os edifícios diferiam do que era comum entre nós. Corria, até 

que correspondia aos modelos dos países nórdicos, mais adiantados em matérias de 

educação e ensino. 

Tratava-se, evidentemente, de um boato. Justificação, assaz ingénua, para a boa 

qualidade de um trabalho feito em Portugal e por portugueses. Entretanto, a história foi 

tendo algumas variantes, mas manteve-se. Ainda corre. Há mesmo quem nos tenha 

garantido, em tom desdenhoso: “Foram tão incompetentes a copiar que até deixaram, 

junto ao portão principal, a casa para se guardarem os skis. 

Dada a falta de enquadramento, não foram encorajadoras as condições em que 

funcionaram os primeiros edifícios. Note-se que cedendo a mais pressões políticas, a 

seguir à de Quarteira logo se vieram a construir Escolas P3 em: 

São Martinho do Porto – Alcobaça (1975) 

Odemira (1976) 
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Coja – Arganil (1978) 

Caxinas – Vila do Conde (1978)” 

(BEJA et al., 2007: 107). 

 

De salientar que, em 1986, com a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

deixa de existir a “escola primária”, surgindo a denominação, para a mesma faixa 

etária, de “Escola Básica”. Antes disso, como realçam BEJA et al. (2007: 137), a 

partir de 1979, a competência para a construção de edifícios para escolas 

primárias passou para as Câmaras Municipais. Embora inicialmente tenha havido 

a intenção da Direcção-Geral das Construções Escolares em acompanhar o 

desenvolvimento e a aplicação de futuros projectos, tal acabou por não suceder 

(BEJA et al., 2007: 137). Assim sendo, os serviços técnicos das Câmaras 

Municipais acabariam por implantar e adoptar soluções ao projecto “P3” que 

poderíamos considerar como “alternativas”. Embora se tenham construído por 

todo o país escolas que se basearam no projecto original, acabariam, todavia, por 

ter bastantes modificações.  

Em 1985, a Câmara Municipal de Cascais pretendia construir quatro 

escolas primárias no seu concelho, os Serviços de Arquitectura dessa câmara 

referem (em informação86 dirigida ao vereador do pelouro da Educação) a 

adopção do “Projecto P3”, da Direcção-Geral das Construções Escolares, por 

considerarem que era um projecto já executado e com todas as peças 

desenhadas disponíveis para o lançamento da construção e que a filosofia que 

lhe deu origem tem sido mantida e defendida pelos órgãos da Administração 

Central, nomeadamente, a referida D.G.C.E. e a Direcção-Geral do Equipamento 

Escolar. Além disso, é um projecto normalizado que permite a qualquer técnico 

enquadrar-se em termos de futuras alterações / ampliações. Todavia, os mesmos 

Serviços de Arquitectura propõem alterações ao projecto no sentido de fechar a 
                                                 

86 A informação que se encontra neste parágrafo, e seguintes, juntamente com as figuras 46 e 47, 

foi retirada a partir de um documento que “descobri” no Núcleo de Arquivo Técnico das 

Construções Escolares. Trata-se de um documento que não estava devidamente identificado e era 

policopiado, o que justifica de certo modo a falta de qualidade das imagens, tornando mais difícil a 

compreensão das plantas. Contudo, é perfeitamente visível e compreensível o “fecho” das áreas 

abertas. 
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área aberta. As plantas que podemos ver de seguida, que estavam em anexo à 

informação dirigida ao vereador, ilustram a proposta destes Serviços que referem 

ainda o seguinte: 

 

“No entanto, fizeram-nos sentir que o projecto P3 é mal recebido por parte do 

pessoal docente que lecciona neste tipo de escola, nomeadamente no que respeita à 

falta de delimitação rígida do espaço destinado às aulas. 

Claro está que qualquer divisória amovível poderia resolver casos pontuais em 

que houvesse uma inadaptação do tipo de ensino ministrado e o espaço onde ele se 

desenrola mas se o consenso geral for contra – e aqui as delegações escolares deveriam 

pronunciar-se oficialmente – pensamos que será de alterar definitivamente o projecto e 

separar fisicamente os diferentes espaços de ensino.” 

 

Gostaria de realçar que, de acordo com as plantas dos Serviços de 

Arquitectura da Câmara Municipal de Cascais, para além do fecho das salas de 

aula, a “zona de trabalhos” transforma-se em sala de apoio. De um espaço aberto 

onde três professores poderiam trabalhar de forma mais cooperativa e em 

comunhão, passamos para três espaços fechados (com duas salas de aula e uma 

terceira de apoio), onde a forma de trabalhar será com certeza muito mais 

individualista. 

 

Figura 46 – Núcleo de duas salas de acordo com o projecto normalizado “P3” 
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Figura 47 – Núcleo de duas salas de aula com alterações ao projecto original 
 

 

2. Escolas de área aberta: desilusão ou inovação?87 
 

Seguindo uma definição simples, apresentada por HAMILTON (1976: 8), 

poderíamos considerar uma escola de área aberta como um edifício construído de 

acordo com um design que não inclui salas de aula “fechadas”. Tal como nos diz 

HAMILTON (1976), uma escola de área aberta, acomodando o mesmo número de 

alunos, terá menos portas internas e paredes do que uma escola típica 

“tradicional” com salas de aula. Este design em open space (área aberta) é muito 

utilizado no mundo empresarial88, mas foi especialmente popular em termos de 

                                                 
87 O “conteúdo” deste subcapítulo foi pensado desde a formulação do índice da própria tese, fase 

que coincidiu com o início da redacção da mesma, ou seja, já é “antiga” a intenção de colocar este 

texto neste espaço. Todavia, a propósito de um convite lançado pelo arquitecto José Silva, para 

escrever um artigo para a publicação PEB Exchange, Programme on Educational Building, number 

2008/12, redigi uma primeira versão deste texto inicialmente em inglês, que depois, juntamente 

com a colaboração de José Silva, sofreu diversas alterações (ver MARTINHO & SILVA, 2008), 

ficando, como é natural, o “resultado” final diferente da versão que escrevi inicialmente sozinho. O 

texto “novo” que aqui se apresenta é uma “recuperação” ampliada, traduzida e readaptada, feita a 

partir da primeira versão redigida somente por mim, originalmente em língua inglesa. 

88 Podemos encontrar ambientes de trabalho igualmente em área aberta em “gigantes” da Internet 

como a Facebook ou a Google. É curioso que nestes dois casos, juntamente com os mais 
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arquitectura escolar nos anos 1960 e 1970, especialmente nos países 

escandinavos e nos da América do Norte, embora o conceito se tenha difundido 

globalmente. 

 

Figura 48 – Ambiente de trabalho em open space 
 

Segundo BROGDEN (2007: 59), foi na Grã-Bretanha que apareceu a 

primeira escola “primária” designada como “open plan” (área aberta), construída 

em 1959 em Finmere – concebida por David Medd com a colaboração de 

professores e de administradores. Sobre esta escola, PEARSON (1972) refere 

que: 

 

“Instead of offering the conventional, anonymous, box-type classroom solution, 

they deliberately broke up the space into a number of linked learning areas, each with a 

special function and character which positively invited a particular activity. Though the 

design aroused the criticism that architects were determining an educational pattern, all 

decisions were made in close collaboration with the authority’s officers and teachers. 

Variety of educational opportunity was the keynote of the whole design, and the object 

                                                                                                                                                    
avançados meios tecnológicos, encontramos quadros brancos, semelhantes aos que existem nas 

nossas escolas, espalhados por vários locais onde os “criativos” poderão escrever as suas ideias. 

Ver, por exemplo, em: http://www.chilloutpoint.com/science_and_technology/google-office-versus-

facebook-office.html. 
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was to produce a building which, in the hands of discerning teachers, contributed to the 

processes of learning and maturing.” 

(PEARSON, 1972: 36). 

 

Depois da segunda guerra mundial, com o crescimento demográfico, 

tornou-se necessária a construção de novas escolas, mas aquelas que foram 

primeiramente construídas “não reflectiam nenhuma mudança significativa em 

termos de direcção educacional” (HYLAND, 1980 : 18). Basicamente, tínhamos a 

continuação de configurações que se assemelhariam a “caixas de ovos”, com 

salas de aula rígidas, idênticas e em forma de caixa, com um professor a 

trabalhar sozinho com um grupo de crianças, ensinando-os a todos ao mesmo 

tempo, os diferentes ritmos de aprendizagem praticamente não eram respeitados. 

Por exemplo, um aluno com “dificuldades” teria de fazer um esforço maior para 

acompanhar o resto dos colegas e um mais “avançado” teria de aprender mais 

lentamente do que as suas potencialidades permitiam, esperando nalgumas 

“matérias” pelo resto da classe. 

As preocupações com redução de custos provocaram inevitavelmente uma 

nova abordagem no design escolar. HYLAND (1980: 18) refere que no período 

depois de 1950 a racionalização do design de edifícios resultou na redução de 

espaço por aluno, mas sem que houvesse uma redução de áreas espaciais 

destinadas ao ensino. Inovações da época incluíam a redução na altura das 

salas, a utilização de áreas com dualidade de propósitos (combinando salões com 

espaços de refeição) e a redução da área total através da fusão de corredores 

com espaço de sala de aula. 

Não existem dúvidas de que poupar dinheiro era uma questão muito 

importante nestes projectos em área aberta, mas não era a única. A possibilidade 

de implementar diferentes ideias pedagógicas e de ter espaços muito mais 

flexíveis e polivalentes recebeu igualmente uma atenção muito especial. Podemos 

dizer que estes dois aspectos deram origem às escolas de área aberta: as 

preocupações económicas e a influência de ideias educacionais “progressistas”. 

Sobre este último aspecto, nunca é demais salientar que o rompimento da classe 

como unidade básica de ensino, o trabalho orientado por projectos, as práticas de 
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agrupamento com diversos centros de interesse, o ensino individualizado, os 

métodos activos e a importância de trabalhar num meio ambiental adequado 

(aspecto muito enfatizado por Maria Montessori) eram ideias já defendidas pela 

“Educação Nova”, várias décadas antes. Mais tarde, este novo conceito de área 

aberta na arquitectura escolar absorve estas tendências educacionais 

“progressistas”. 

Infelizmente, como referiu BRUBAKER (1998: 20), o conceito era 

inaceitável para alguns professores, administradores e arquitectos, criando em 

muitos uma forte resistência, uma vez que não queriam uma mudança tão radical 

nas escolas, com um conceito de espaços flexíveis, sem paredes rígidas, onde o 

espaço aberto poderia constantemente adaptar-se às diversas necessidades das 

equipas educacionais (o ensino em equipa tornava-se, especialmente nestas 

escolas, uma característica de extrema importância). Nos anos que se seguiram à 

sua abertura, a maioria das escolas de área aberta voltou aos velhos e 

confortáveis “programas”, o espaço aberto foi dividido em salas de aula com 

portas que poderiam fechar-se (BRUBAKER, 1998: 20). Como escreveu 

BRUBAKER (1998: 20), esta situação de encerramento das áreas abertas deu-se 

na maioria das escolas, mas não em todas. Como é sabido, e também de acordo 

com este autor, algumas escolas de área aberta sobreviveram, embora apenas 

uma pequena percentagem destas escolas esteja “aberta”, algumas têm sido 

construídas nos últimos anos e a construção de outras está a ser planeada. 

Várias razões poderão ser enumeradas como causas possíveis para a 

rejeição deste modelo arquitectónico inovador. A cultura individualista dos 

professores é uma delas, apontada por HARGREAVES (1988: 207), sendo muito 

natural a tendência de ensinar da mesma maneira que aprendemos quando 

fomos alunos. Afinal, mesmo sem nos apercebermos, quando somos 

escolarizados estamos a ser ensinados a ensinar, uma vez que a tendência será 

a de imitar os modelos pedagógicos que vivenciámos no passado. Tal como 

referia HARGREAVES em 1988, os docentes, de um modo geral, continuam a 

demonstrar dificuldades na realização de ensino em simultâneo num mesmo 

espaço: 
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“Many attempted innovations flounder on this addiction to autonomy. Team- 

-teaching soon becomes turn-teaching: the teachers do not work simultaneously in the 

same classroom, but take the whole class in turn. In ‘open plan’ spaces, book-cases and 

screens of various sorts soon appear to reconstitute the walls which guard classroom 

privacy. Most secondary-school teachers lack the skills needed to work together with 

pupils. They have a defective sense of classroom co-operation. They can co-ordinate with 

one another, certainly, but in matters of collaboration, the strong form of co-operation, 

they must be judged remedial.” 

(HARGREAVES, 1988: 207). 

  

Porém, como evidencia BROGDEN (2007), e como tive a oportunidade de 

constatar através de trabalho de campo realizado, recolhendo testemunhos de 

docentes que trabalharam em área aberta, é importante referir que 

comprovadamente os professores (os principais “actores” envolvidos neste 

processo) não tiveram uma formação / preparação adequada para uma 

pedagogia que se pretendia inovadora. BROGDEN (2007: 63) diz-nos que muito 

pouca ou mesmo nenhuma atenção foi dada para treinar professores para este 

novo paradigma. Essa opinião fundamentada de Brogden foi de novo confirmada 

através de e-mail que me enviou com a data de 22 de Janeiro de 2008: 

 

“[…] teachers were not trained to work in open plan schools and many brought 

with them the "instruction" modes from their previous jobs.  These styles did not work in 

the new buildings, of course, and there were problems with the voices of didactic teachers 

disturbing neighbouring classes. I saw open plan schools in which teachers had put up 

screens and tall cupboards to try to establish quiet, enclosed teaching areas.” 

 

O que acontece no Reino Unido é bastante semelhante ao que ocorreu em 

Portugal. Além das “falhas” (diria mesmo das responsabilidades) que os próprios 

professores tiveram, estando aí talvez uma das maiores contribuições para o 

insucesso da área aberta nas nossas escolas, Brogden, no mesmo e-mail (de 22 

de Janeiro de 2008), “culpabiliza” também as lideranças, especialmente os 

directores (headteachers) e os responsáveis pelo planeamento. Ele próprio refere 

o seu caso pessoal, onde foi entrevistado para um cargo de direcção de uma 
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nova escola de área aberta, em 1973, mas que durante a entrevista não teve 

qualquer pergunta sobre os “princípios” filosóficos e pedagógicos subjacentes a 

este tipo de edifício (the design philosophy of the building):  

 

“I also suspect that the wrong headteacher appointments were also sometimes 

made so that it may be that many of the schools lacked appropriate leadership. In the UK, 

the headteacher was the leading figure and decided the direction the school was to take.  

 Indeed, when I was interviewed for the headship of the new open plan school where I 

was to work (in 1973), I remember no questions that related to the design philosophy of 

the building.  On appointment, I was given no explanation about the design brief.  There 

were no courses for aspiring heads or teachers who might want to work in the new 

schools.  There was a feeling that headship was a matter of whose turn it was, rather than 

any notions of personal philosophy.  This was in the county of Berkshire where pioneering 

work was being done by the Local Education Authority in building open plan primary 

schools.  It did not occur to the planners that they should explain what they were trying to 

achieve.” 

 

Para Brogden, outro dos problemas foi o facto de se esperar que os 

arquitectos que trabalhavam para as “autoridades locais” construíssem escolas de 

área aberta, mas sem que necessariamente compreendessem o que se pretendia 

alcançar. Além disso, os cortes nos fundos para a construção de escolas 

obrigaram a criar alterações aos projectos que condicionavam negativamente a 

implementação de métodos “activos” de aprendizagem – Brogden refere que 

muitas escolas eram demasiado pequenas para que fosse feito esse tipo de 

trabalho. Podemos dizer que houve uma subversão das intenções originalmente 

propostas, inclusive dentro da própria escola, onde os professores se centravam 

por vezes em si mesmos, continuando mais preocupados em ensinar da forma 

mais “tradicional” que conheciam, quando o foco deveria estar mais na forma 

como os alunos deveriam de aprender. Como nos diz Brogden, quando o foco se 

centra mais na aprendizagem torna-se necessário que haja espaço e recursos 

suficientes para as crianças estudarem, debaterem, pesquisarem, fazerem 

perguntas e investigarem. O desenvolvimento das escolas primárias de área 

aberta no Reino Unido foi ainda “tomado de assalto” por considerações políticas, 
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especialmente durante o governo de Margaret Thatcher, que reforçou noções de 

“escolarização limitada” (narrow schooling), com um currículo nacional com 

listagens dos vários conteúdos a leccionar e que deveriam ser testados. De 

acordo com Brogden, poucas escolas de área aberta sobreviveram a este tipo de 

“sabotagem”: 

 

“Another problem was that Local Education Authority architects were expected to 

build open plan schools but did not necessarily understand what these schools were to 

achieve.  And cuts in the funding of school building forced many of these schools to be too 

small for the active learning styles they were supposed to accommodate. 

The central problem might be described (simplistically) as the philosophical 

difference between seeing schools as places for teaching or places for learning.   If the 

focus is on teaching, you need closed classrooms in which teachers can lecture their 

classes and the emphasis is usually on right answers.  If the focus is on learning, you 

need enough space and resources for the children to study, discuss, enquire, research 

and investigate, managed by the teacher.   Open plan schools were designed for the 

"learning" approach but often misused for the "teaching" mode so it's not surprising 

that many did not succeed. 

[…] 

In the UK, the development of open plan primary schools was overtaken by 

political considerations.  A right-wing government under Margaret Thatcher enforced 

notions of narrow schooling - a national curriculum of lists of many things to be taught and 

tested.   I think there may be only a very few schools whose confidence and clarity of 

purpose has enabled them to survive this "sabotage”.”89 

 

Assim, se estas escolas não tiveram as condições para trabalhar de forma 

apropriada, não podemos afirmar que é impossível que elas funcionem bem com 

a inovação pretendida. De facto, alguns professores acreditam que as vantagens 

trazidas pelo design em área aberta compensariam os riscos e as dificuldades 

que poderiam surgir. Neville Bennett90, através de comunicação com a data de 30 

                                                 

89 Excerto do e-mail enviado por Mike Brogden, em 22 de Janeiro de 2008. 

90 Neville Bennett estudou em profundidade estas matérias, tendo dirigido um importante estudo 

sobre escolas de área aberta, realizado entre os anos de 1975-1978 (BENNETT et al., 1980). O 
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de Abril de 2008, via e-mail, referiu-me que “chegaram à conclusão que alguns 

designs eram melhores do que outros e que poderiam funcionar bem desde que 

os professores tivessem a percepção das possibilidades do uso do espaço e 

estivessem bem organizados”91. Resposta no mesmo sentido foi-me dada por 

Mike Brogden quando o questionei sobre a viabilidade das escolas de área 

aberta. Todavia, Brogden destaca ainda a importância da escolha de equipas 

docentes apropriadas, com filosofias educacionais e pessoais que lhes permitam 

compreender os princípios inerentes às escolas de área aberta: 

 

“Could the open plan schools "work" if the necessary conditions for success 

were given? 

Yes and some did, but the necessary conditions include choosing staff with the 

appropriate personal and educational philosophies who understood the principles upon 

which these schools were built.  Time was not given to this, partly because the rise in the 

birth rate necessitated a rapid building and staffing programme.”92 

 

Mesmo num ambiente favorecido pelas tecnologias do século XXI o 

conceito poderá funcionar realmente bem. Na “Escola do Futuro”93, tive a 

oportunidade de “viver” a experiência de colocar alguns destes princípios 

                                                                                                                                                    

trabalho de Bennett tem especial relevância uma vez que é realizado já após alguma contestação 

ao “modelo” de escolas de área aberta. 

91 As palavras que o professor Bennett usou no e-mail foram as seguintes: “We came to the 

conclusion that some designs were better than others and that they could work well provided that 

teachers were aware of the possibilities of space use and were well organised.” 

92 Excerto do e-mail enviado por Mike Brogden em 22 de Janeiro de 2008. 

93 A “Escola do Futuro” a que me refiro encontra-se dentro do Museu das Comunicações, na 

cidade de Lisboa. No dia 16 de Janeiro de 2008, juntamente com alguns alunos do Instituto Piaget, 

que estavam a realizar a licenciatura em ensino, e com a participação de alunos de uma escola 

básica do 1º ciclo (ver ANEXOS – parte A e parte B), estive a realizar uma manhã de actividades 

lectivas “inspiradas” no “espírito” das escolas de área aberta. Os resultados foram extremamente 

favoráveis, o que serviu para me demonstrar que este tipo de abordagem pedagógica tem não 

somente uma grande viabilidade de realização, mas também enormes potencialidades para 

facilitar o processo de ensino/aprendizagem, especialmente com Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 
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pedagógicos em prática, tais como: o ensino em equipa; o uso de pequenos 

agrupamentos de alunos para trabalhar em diferentes conteúdos ao mesmo 

tempo; a individualização das aprendizagens, de acordo com as potencialidades e 

capacidades de cada aluno. No inquérito que realizei após o “evento” (“aula do 

futuro”), 95% dos alunos prefere este tipo de ensino (quantas vezes não nos 

esquecemos de perguntar aos nossos estudantes o que eles realmente 

pensam…) e 100%, ou seja todos, consideram que tem mais vantagens e que é 

mais facilitador da aprendizagem. 

Uma publicação/compilação sobre edifícios educacionais exemplares, 

seleccionados por um júri internacional, reconhecendo respostas “inovadoras” 

(“forward-looking responses”) para um ambiente de ensino e aprendizagem em 

mudança, abre o seu segundo capítulo (“The School of the Future”) exactamente 

com uma escola de área aberta na Finlândia (ORGANISATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2001: 40). Em Portugal, a “Escola da 

Ponte”, uma das nossas instituições de ensino básico mais inovadoras, ainda 

respeita o seu design original em open space. Muito provavelmente, o futuro do 

design escolar será inspirado em experiências arquitectónicas do passado. 

 

 

Figura 49 – “Escola do Futuro” (dentro do Museu das Comunicações) 
 

O Projecto Regional do Mediterrâneo, da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), teve um papel fundamental no 

desenvolvimento da arquitectura escolar em Portugal. Através desse “plano”, 
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como já tive a oportunidade de mencionar anteriormente neste trabalho, foi criado 

um grupo com arquitectos, engenheiros e consultores pedagógicos que 

trabalharam com a orientação de um arquitecto inglês com o nome de Guy Oddie. 

Esse grupo foi integrado num projecto da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico designado por DEEB (Development and Economy in 

Educational Building), no qual fizeram parte equipas de outros países, como 

Espanha, Jugoslávia, Grécia e Turquia (AFONSO [coord.], 1984: 88). Como 

resultado desta colaboração, foi construída uma escola piloto em Mem Martins 

(próximo de Lisboa), tendo sido inaugurada em 1966. 

A equipa de trabalho constituída realizou pesquisa em busca de outras 

concepções pedagógicas e de novas relações entre o espaço escolar e as 

actividades de aprendizagem. A reforma dos próprios programas escolares 

também resultou da colaboração com os técnicos de outros países 

(FELGUEIRAS, 2007: 64). Embora a escola piloto não fosse em área aberta 

apresentava, no entanto, algumas características relativamente inovadoras para a 

época, a mais evidente era a disponibilidade de uma maior área destinada para o 

ensino do que aconteceria no caso das escolas do “Plano dos Centenários” 

(projecto tipo que dispúnhamos anteriormente, desde os anos 1940). Além disso, 

surge nesta escola piloto um espaço polivalente que poderia ser utilizado não só 

como cantina, mas que permitiria de igual modo a sua utilização como biblioteca, 

espaço de exposições, adequando-se à realização de projecções, de 

conferências, servindo ainda para outras actividades – como a dança, o teatro, a 

música, a educação física e o desporto. A escola foi projectada com quatro salas 

de aula articuladas à volta de um pátio central, havendo por parte dos arquitectos 

e pedagogos uma preocupação com a flexibilidade espacial que anteriormente 

não seria tão evidente. Surgem dentro das salas de aula da escola piloto novas 

zonas de trabalho para a realização de actividades práticas, facilitando a 

utilização de água com lavatórios à disposição (practical work bay with sink – ver 

figura 40). Convém recordar que nas antigas escolas do “Plano dos Centenários”, 

a realização de trabalhos com água, como aconteceria no caso da pintura ou com 

a modelação de barro, era extremamente dificultada, uma vez que, não existindo 

água canalizada dentro da sala, os alunos eram obrigados a deslocar-se muitas 
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vezes à casa de banho, perdendo mais tempo para concretizar este tipo de 

tarefas. 

 

Figura 50 – Planta da escola piloto de Mem Martins94 
 

FELGUEIRAS (2007: 64) refere que as equipas técnicas que trabalharam 

nas construções escolares tiveram a oportunidade de visitar ou de entrar em 

contacto com peritos e escolas estrangeiras. Tal afirmação é reforçada com o 

testemunho dos autores do relatório da visita efectuada a Inglaterra (MINISTÉRIO 

DAS OBRAS PÚBLICAS / D. G. C. E. / G. E. P., 1971), documento que aponta 

como finalidade para a visita: “ver algumas escolas primárias inglesas e contactar 

com entidades ligadas às mesmas”. Claramente influenciados por “novas” 

concepções pedagógicas, os técnicos que trabalhavam nas construções 

escolares procuraram novas relações entre o espaço escolar, a criança e as 

actividades de ensino/aprendizagem. Tendo em conta que havia na altura uma 

muito forte tendência para a construção de escolas de área aberta, 

particularmente em Inglaterra, uma vez que o Plowden report (PLOWDEN et al., 

1967) contribui para as tornar ainda mais populares, Maria do Carmo Matos, uma 

das arquitectas que trabalhou no projecto da escola piloto de Mem Martins, seguiu 

                                                 
94 Planta retirada de ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

(1968: 29). 
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esta tendência e com uma nova equipa concebeu um projecto de escolas de área 

aberta que é conhecido nos nossos dias como “P3”. Este projecto surgiu com a 

pretensão de organizar a escola em espaços orgânicos abertos, possibilitando o 

trabalho conjunto dos professores e uma mais fácil circulação das crianças. O 

mobiliário seria renovado, com novos elementos e com a substituição das 

carteiras por mesas e cadeiras, sendo mais apto para o trabalho individual 

(nalgumas situações com ensino individualizado) ou em grupos (FELGUEIRAS, 

2007: 64). 

 
 

 

Figura 51 – Planta do rés-do-chão da primeira “P3” construída95 
 

De acordo com AFONSO [coord.] (1984: 100 e 101), os critérios que se 

tomaram em consideração na elaboração do projecto foram: o desajustamento de 

outros projectos disponíveis naquela altura com os “novos” objectivos 

pedagógicos; a necessidade urgente de construir escolas primárias por todo o 

país (em pouco tempo e numa quantidade considerável); a dificuldade que havia 

na época de apreciar e executar projectos caso a caso e a falta de recursos 

económicos. Estas razões motivaram a elaboração do projecto normalizado de 

escolas de área aberta “P3”, havendo, segundo AFONSO [coord.] (1984: 100), 

                                                 
95 Do lado direito podemos ver com maior detalhe uma das possibilidades de arranjo espacial para 

um núcleo em área aberta (com três “salas de aula”). De salientar que na mesma escola existiam 

também núcleos de “duas salas” (ver planta do lado esquerdo, em baixo). 
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dois tipos de objectivos prioritários, nomeadamente, os pedagógicos e os 

construtivos: 

 

“a) Pedagógicos – criação de uma escola que tornasse possível o ensino em 

grupo (desde grupos muito pequenos a muito grandes) e a diversificação das actividades 

de aprendizagem dos alunos. 

b) Construtivos – criação de um projecto com um mínimo de variáveis a nível de 

elementos de construção que possibilitasse uma maior variedade de soluções de lotação 

e de adaptação aos terrenos.” 

(AFONSO [coord.], 1984: 100). 

 

Surge então um projecto normalizado que pode adaptar-se, sofrendo 

ligeiras alterações, não só às condições de terreno, mas também às 

necessidades da população, ao contrário do projecto tipo, onde exactamente a 

mesma estrutura era construída em diferentes locais. O projecto normalizado “P3” 

destacava-se pelas suas características de flexibilidade, mas ao mesmo tempo 

era repetitivo, o que facilitava os processos de construção, de adaptação e até de 

ampliação. Como é salientado em AFONSO [coord.] (1984: 100 e 101), 

procurava-se ainda que: 

 

“- A partir de diferentes blocos se pudessem obter associações variadas tendo em 

vista o número de salas, as características do terreno e a orientação dos edifícios de 

modo a evitar a monotonia e a rigidez de um projecto-tipo. 

- Uma solução construtiva modulada, que tivesse em vista a racionalização da 

construção e a possibilidade de utilização da prefabricação. 

- Possibilitasse ampliações futuras, sem alteração da estrutura existente.” 

(AFONSO [coord.], 1984: 100 e 101). 

  

Como resultado dos estudos realizados a propósito da elaboração do 

projecto “P3”, Maria do Carmo Matos também desenhou outras escolas de área 

aberta, que resultaram de solicitações que esta arquitecta teve por parte de 

algumas autarquias (BEJA et al., 2007: 56). Esses projectos não tiveram a 
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denominação de “P3”, todavia, resultaram de facto nas primeiras escolas de área 

aberta que viríamos a ter em Portugal. 

Figura 52 – Primeira escola de área aberta em Portugal – por “fora” e por “dentro”96 
 

As escolas de área aberta do projecto “P3” foram construídas em Portugal 

praticamente por todo o país. Em Julho de 1985 já tínhamos construído 371 

                                                 
96 Esta escola, que resultou do trabalho desenvolvido pela arquitecta Maria do Carmo Matos, 

entrou em funcionamento no dia 2 de Novembro de 1973 (M.E.C./D.G.E.E., sem data) e localiza- 

-se na Moita. A captação das fotografias aconteceu no dia 1 de Fevereiro de 2007, na sequência 

de trabalho de campo efectuado por mim nesta zona. Nessa altura funcionava como escola básica 

do 1º ciclo e jardim-de-infância. De salientar que já tinha há muito tempo abandonado o sistema 

organizativo em área aberta. Como se pode observar nas fotografias do lado direito, do interior do 

edifício, temos uma “zona de trabalho” com acesso a lavatório que foi “fechada” (antes pertencia a 

um núcleo em área aberta) e foi transformada numa sala de aula “tradicional”. Fui informado que 

neste espaço funcionam as aulas de inglês de “enriquecimento curricular”. Pelo que pude 

observar, esta “zona de trabalho” passou a ser mais uma “sala de aula” e o trabalho de expressão 

artística e plástica que aqui poderia ter lugar teve de sacrificar as suas actividades, deixando de 

poder utilizar este espaço a tempo inteiro (provavelmente, teremos aqui, como em muitas outras 

situações, mais um “empobrecimento curricular” na área específica das expressões).  
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edifícios desse tipo, de acordo com mapa elaborado pela Direcção-Geral do 

Ensino Básico (DGEB/DSPRI, 1985 – ver Parte A dos ANEXOS). A variedade que 

o projecto permitia, com núcleos que poderiam ter diferentes tamanhos e uma 

construção modular muito adaptável, teve como resultado uma grande 

diversidade de opções construtivas, uma vez que poderíamos adicionar ou 

remover módulos – poderei até acrescentar que, embora tenha visitado um 

número considerável destas escolas, nunca encontrei duas “P3” exactamente 

iguais em termos de configuração espacial. 

Porém, e como já tive a oportunidade de referir anteriormente, o design 

destes edifícios foi rejeitado e provocou resistência às “novas” abordagens de 

ensino que o espaço em área aberta permitia. Houve queixas em relação ao nível 

de ruído e além disso os professores não tiveram uma formação adequada que 

lhes permitisse trabalhar neste “novo” ambiente (DSPRI, DIRECÇÃO DE 

SERVIÇOS DO ENSINO PRIMÁRIO, 1983a). A área aberta foi imposta a muitos 

docentes, uma vez que foram ensinar para estas escolas não por opção 

pedagógica, mas por outro tipo de conveniências (a colocação de professores era 

feita a partir de concurso que inicialmente não diferenciava uma escola de área 

aberta de uma outra qualquer). Os professores estavam habituados a trabalhar de 

uma forma bastante “tradicional”, trabalhando sozinhos, com apenas um professor 

em cada sala de aula, desconheciam por isso, de um modo geral, as 

particularidades exigidas numa escola pensada para uma prática pedagógica 

diferente, onde as metodologias activas estariam mais em evidência do que as 

expositivas/transmissivas, onde o ensino em equipa requeria um outro tipo de 

planificação, procurando-se uma individualização do processo de 

ensino/aprendizagem. 

Esta mudança de paradigma, descrita de forma sucinta no parágrafo 

anterior, não foi bem recebida e vários protestos surgiram contra este tipo de 

escolas. Muito rapidamente paredes foram construídas dentro dos núcleos e os 

espaços em área aberta foram sucessivamente fechados. As práticas 

pedagógicas não mudaram com a arquitectura, muitos professores transformaram 

os núcleos de área aberta em salas de aulas “tradicionais”, semelhantes àquelas 

onde eles próprios estudaram (onde foram “formatados” e “enculturados” como 
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alunos e professores) e onde poderiam ensinar de uma forma em que se 

sentiriam mais confortáveis. 

Todavia, nem todos os professores em Portugal rejeitaram as escolas 

concebidas originalmente em área aberta, alguns até solicitaram um edifício com 

essas características, como foi o caso daqueles que trabalharam na Escola da 

Ponte: 

 

“A Escola da Ponte é uma escola de área aberta construída por vontade dos 

professores, onde não foram erguidos muros nos lugares em que os arquitectos 

derrubaram as paredes. 

A arquitectura também desempenha um importante papel na concretização dos 

objectivos do projecto. […] 

Nesta escola não há salas de aula e não há aulas. Um espaço pode, no princípio 

de um dia de trabalho, acolher o trabalho de grupo, pode servir a expressão dramática, a 

meio da manhã, e pode receber, no fim do dia, as crianças que vão participar no debate. 

Num mesmo dia, o polivalente pode ser um espaço de cantina, de assembleia, de 

expressão dramática, de educação físico-motora…” 

(PACHECO, 2004: 95). 

 

Esta vontade de trabalhar na Escola da Ponte em área aberta foi 

confirmada por várias fontes, através de entrevistas que tive a oportunidade de 

fazer a José Pacheco (um dos principais mentores do projecto, pertencente ao 

grupo de docentes que “criou” esta escola), através de artigos que ele mesmo 

escreveu (PACHECO, 1998: 164; PACHECO, 2004: 95) ou ainda através do 

testemunho de outros professores que trabalharam naquela instituição de ensino. 

Podemos ainda comprovar a importância da arquitectura no projecto educativo da 

Escola da Ponte visionando o vídeo com o título “Fazer a Ponte” (PACHECO et 

al., 2000), onde é referido que: 
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“Um dos aspectos fundamentais tem a ver com a própria estrutura do espaço e 

permite que os alunos se desloquem para o seu trabalho diário sem depender do 

professor.”97 

 

A Escola da Ponte, juntamente com a Escola de Monserrate, em Viana do 

Castelo, foram os dois estabelecimentos de ensino portugueses nomeados em 

2006 no “Guia de Experiências Inovadoras”98, guia esse que consiste numa 

recolha de dez casos, de vários países, de êxito no combate ao insucesso99 e ao 

abandono escolar (PINTO, 2006). Mesmo antes desta nomeação, era bastante 

evidente que a Escola da Ponte era um caso muito particular de inovação 

educacional em Portugal (ver, por exemplo, CANÁRIO, 2004). Uma das principais 

diferenças que conduziu ao “sucesso” neste caso foi o facto de a equipa 

docente100 ter arriscado com uma enorme adesão ao processo de inovação que 

                                                 

97 Retirado do vídeo “Fazer a Ponte” (PACHECO et al., 2000). 

98 Segundo PINTO (2006), este guia surge como resultado de um trabalho desenvolvido desde 

2005 pelos participantes no projecto YOUTRAIN – New Challenges on Youth Training in the 

Knowledge Society. No grupo de trabalho estão representados centros de investigação de vários 

países (Portugal, Áustria, Espanha, Reino Unido e Roménia).  

99 No relatório apresentado pela Comissão de Avaliação Externa do Projecto Fazer a Ponte, ver 

RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 41), podia ler-se o seguinte: “[…] exceptuando os 

resultados verificados com a parte da prova de aferição de Língua Portuguesa de 2000 incidente 

em dois dos três itens da produção escrita, os valores atingidos pelos alunos da EBI das Aves/S. 

Tomé de Negrelos [designação atribuída à Escola da Ponte] são, na maioria dos itens das provas 

de Língua Portuguesa e de Matemática, superiores naqueles alunos comparativamente às médias 

à escala regional e à escala nacional.” 

100 Embora a equipa docente possa ter sido prejudicada por elementos perturbadores como a 

rotatividade (saída e entrada/colocação de alguns professores), não tenho dúvidas, com base em 

várias visitas que pude efectuar à Escola da Ponte, que de um modo geral nesta instituição as 

pessoas se regiam por uma série de princípios fundamentais para a realização de um ensino em 

equipa que pudesse perdurar ao longo do tempo. CONDERMAN; BRESNAHAN & PEDERSEN 

(2009: 3 e seguintes) apresentam-nos alguns dos pré-requisitos para a concretização de ensino 

em equipa: paridade, trabalho de parceria com espírito de igualdade; respeito mútuo; objectivos 

específicos mútuos; partilha da “contabilidade” dos resultados (shared accountability for 

outcomes); partilha de recursos (CONDERMAN; BRESNAHAN & PEDERSEN, 2009: 3-5). Estes 
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se pretendia instituir. Em vez de “lutar” contra a arquitectura, os professores 

decidiram usá-la como parte do seu projecto educativo. 

 
Figura 53 – Uma outra forma de aprender dentro de um núcleo da Escola da Ponte 

 

 
Figura 54 – Um dos núcleos da Escola da Ponte (ainda em área aberta) 
 

Como se pode observar na figura 54, o edifício “P3” da Escola da Ponte 

continua a funcionar em área aberta. Embora se possa dizer que esta escola 

básica tem “uma cultura própria, uma ideologia específica”, como salientaram 

                                                                                                                                                    
autores consideram ainda que o “clima da escola” (onde poderá ou não existir uma cultura 

colaborativa, por exemplo), o apoio dos pais e encarregados de educação, o apoio da própria 

administração (providenciando formação adequada), as perspectivas dos estudantes e as 

características pessoais de todos os elementos devem ser ainda alguns dos factores adicionais a 

ter em consideração para que o ensino em equipa tenha sucesso (CONDERMAN; BRESNAHAN &  

PEDERSEN, 2009: 5-7). É por isso que não é possível “exportar” ou copiar os princípios de uma 

escola que funcione bem em área aberta, uma vez que o contexto não será o mesmo. 
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RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 16), teremos sempre de reconhecer que 

parte do mérito desta instituição é devido à inovação arquitectónica trazida pelo 

projecto “P3”. De acordo com RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 7), para 

além da organização dos espaços na Escola da Ponte se revelar adequada ao 

modelo pedagógico que é desenvolvido, este modelo apresenta algumas 

analogias com aquele que esteve na base da construção das escolas do projecto 

normalizado “P3”: 

 

“É um facto que, genericamente, os espaços proporcionados pelas escolas tipo 

P3 privilegiam a comunicação, libertam a criança da rigidez de espaços e mobiliários 

tradicionais, encorajando, fundamentalmente, as relações entre os alunos e entre estes e 

os educadores, mobilizando, igualmente, os professores para o trabalho em equipa. Esta 

configuração do espaço facilita a adaptação da organização escolar às diferenças 

individuais e à contínua aquisição de conhecimentos; permite os reagrupamentos 

funcionais de alunos; estimula nas crianças a multiplicação dos contactos pessoais e, por 

conseguinte, a sociabilização; facilita diferentes tipos de didáctica e pedagogia, 

favorecendo, igualmente, todas as formas de trabalho dos alunos (individual, em grupo e 

actividades livres).” 

(RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA, 2003: 7 e 8). 

 

Como referem estes autores (2003: 8), o espaço poderá ter limitações ou 

potencialidades de acordo com as concepções e práticas pedagógicas que se 

desenvolvam. No caso da Escola da Ponte, o projecto educativo e o próprio 

edifício “interpelam-se” reciprocamente, esta configuração do espaço físico em 

área aberta possibilitou condições para o desenvolvimento de um trabalho 

participativo e democrático (RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA, 2003: 8). Quando 

surgiram as escolas de área aberta (“P3”) tivemos inovação no parque escolar (do 

naquela altura denominado Ensino Primário). Porém, estes edifícios “P3” nem 

sempre estiveram ajustados com a cultura de ensino e as práticas pedagógicas 

dominantes (RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA, 2003: 7). A “cultura própria” da 

Escola da Ponte e também o facto de procurar desenvolver uma pedagogia 

“alternativa” possibilitaram a manutenção da inovação e, consequentemente, não 

permitiram o “fecho” dos espaços em área aberta. 
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É certo que são principalmente as pessoas que se envolvem no trabalho 

de uma escola que a fazem evoluir e transformar-se. A participação e a aceitação 

da inovação por parte da comunidade educativa permitem reacções menos 

adversas a determinadas mudanças, especialmente se houver apoio por parte de 

pais e encarregados de educação e uma compreensão e um desejo de adquirir 

novos métodos de trabalho por parte de alunos, funcionários e professores. 

Foram as pessoas que fizeram a diferença no caso da Escola da Ponte, foi graças 

a elas que se desenvolveu um projecto educativo singular, foram elas, 

especialmente os professores, que mantiveram e deram “vida” aos espaços em 

área aberta. Como adverte PERRENOUD (2004: 89), o surgimento de práticas 

inovadoras não garante só por si a sua adopção por parte de outros professores, 

é conveniente que o processo de mudança se faça com todas as pessoas (e não 

contra elas). Seguindo este raciocínio, podemos afirmar que o insucesso de 

muitas escolas de área aberta também deverá ser atribuído àqueles que nelas 

trabalharam. Para MALEHORN (1978: 14), a verdadeira essência de uma 

“educação aberta”101 continua a residir nas atitudes básicas do professor, na 

sensibilidade para ver as crianças como pessoas e na receptividade à mudança: 

 

                                                 

101 O autor utiliza no texto original o termo openness que, embora seja muitas vezes associado a 

open area ou open space, tem, no entanto, um sentido mais abrangente, relacionando-se com o 

que MALEHORN (1978) e TRAUB et al. (1976) definem como “Educação Aberta” (Open 

Education). Segundo TRAUB et al. (1976: 1), a “Educação Aberta” pode ser definida como aquela 

que maximiza as escolhas dos estudantes em todas as dimensões escolares. Esta definição 

parece ser consistente com a essência do movimento humanista, assim como com a área da 

psicologia que relaciona o desenvolvimento de ambientes livres de restrições que impedem o 

indivíduo de atingir plenamente o seu potencial (TRAUB et al., 1976: 1). Recentemente, com a 

grande influência de “novos” meios tecnológicos, tem surgido várias publicações que nos obrigam 

a redefinir o conceito de “Educação Aberta”, e até mesmo a descobrir novas variáveis no processo 

de ensino/aprendizagem, vejam-se por exemplo os trabalhos de RUDOLPH & FRANKEL (2009) e 

de BONK (2009). BONK não só nos mostra como as aspirações da “Educação Aberta” são agora 

mais facilmente atingíveis (BONK, 2009: 46), mas principalmente procura evidenciar as formas 

como a Web technology está a revolucionar o mundo da Educação. De qualquer modo, o que 

importa aqui destacar é que o grau de receptividade à mudança condiciona, mais ou menos 

favoravelmente, a introdução de novos paradigmas educacionais. 
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“Opening space in the traditional building or creating a brand new open school 

produces open learning only if the professionals involved in the decision making insure 

that the form of their classrooms follows the functions that are to be conducted inside the 

structure. An open space which is well planned and well supervised offers a measure of 

mobility that open learning certainly can use. Open space serves the child’s frequent need 

to chose where he wants to be, and it accommodates the variety of learning centers and 

media that must be readily accessible to the student. In the traditional classroom the child 

is much more likely to be restricted to the single self-contained classroom and to a 

common set of materials and media, but the open area permits the learner to sample a 

wider selection of locations and learning experiences.” 

(MALEHORN, 1978: 15). 

 

Como referem RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 46), na Escola da 

Ponte não estamos perante uma teoria construída somente na prática, mas antes 

disso, confrontamo-nos com uma prática baseada em princípios metodológicos 

colaborativos, democráticos, reflectidos, sistematicamente testados e revistos, 

que se baseiam, entre outros, no pensamento de Dewey, Freinet e Paulo Freire e 

nos Movimentos da Escola Moderna e da Escola Nova. Os ideais da “Educação 

Aberta” (Open Education), além de revitalizarem certas práticas e movimentos 

pedagógicos, trouxeram-nos também alguma inovação, tendo sido mais tarde as 

suas principais ideias “aproveitadas” pelos professores da Escola da Ponte. Como 

é salientado por TRAUB et al. (1976: 1 e 2), foram vários os factores que 

influenciaram o desenvolvimento da “Educação Aberta” (Open Education), 

beneficiando o aparecimento de modelos pedagógicos “alternativos”. Um dos 

factores foi o crescimento do envolvimento de pais e encarregados de educação 

nas actividades e assuntos relacionados com a escola, determinando, ou 

procurando, outro tipo de experiência escolar que os seus educandos deviam 

vivenciar (TRAUB et al., 1976: 2). 

Porém, segundo TRAUB et al. (1976: 1), a mais significante influência no 

desenvolvimento da “Educação Aberta” na América do Norte terá sido 

provavelmente a divulgação de relatórios sobre programas que operavam em 

escolas da Grã-Bretanha (como o caso do já referido Plowden report), onde os 

professores dessas escolas procuravam um ensino individualizado com os 
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estudantes e davam ênfase a procedimentos de ensino mais flexíveis. Além disso, 

e ainda de acordo com TRAUB et al. (1976: 2), surge também inovação na forma 

como os programas escolares poderiam ser organizados, com novas técnicas de 

ensino e novos papeis a desempenhar pelos professores. Entre estas mudanças, 

procurava-se acentuar o ensino individualizado (e a tecnologia adequada a ele); 

havia um crescimento da ênfase na não graduação, com programas de progresso 

contínuo; desenvolvia-se o conceito de ensino em equipa, onde outros 

profissionais podiam inclusivamente apoiar o trabalho dos professores: 

 

“[…] the concept of team teaching as a replacement for the idea that teachers 

must work individually and in isolation; and the use of paraprofessionals to support the 

work of the teacher. These changes have helped transform the elementary school 

classroom from a basically homogeneous learning situation to an environment 

characterized by heterogeneous activities and roles.” 

(TRAUB et al., 1976: 2). 

 

Finalmente, um outro importante factor que influenciou o desenvolvimento 

e a expansão das ideias da “Educação Aberta” terá sido o crescimento da 

percepção sobre a importância da qualidade dos ambientes físicos102 no processo 

de ensino/aprendizagem, tendo outras partes da sociedade, como por exemplo os 

meios laborais de empresas e de escritórios (especialmente em open space), 

contribuído para essa mudança: 

 

“Much of this awareness has stemmed from changes that have been taking place 

in other parts of society. For the past two decades, architects have been redesigning the 

spaces in which individuals work, utilizing increased knowledge about materials, structural 

design, and the psychology of work. The concept of office landscaping has become 

popular, with its emphasis on spaciousness and flexibility. Educators have come to 

believe that these considerations are no less important for groups of students and 

teachers crowded into relatively small schoolrooms than they are for office and factory 

                                                 

102 Nunca é de mais relembrar que a qualidade dos ambientes físicos também tem conexões com 

as preocupações económicas, pensemos por exemplo na possibilidade de poupar dinheiro com a 

construção de menos paredes interiores em espaços de área aberta. 
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workers. Thus, schools have been built without internal walls to create space that can 

readily accommodate many different activities. These schools make it easier to group and 

regroup students, and provide a sense of openness.” 

(TRAUB et al., 1976: 2). 

 

Já vimos que no caso da Escola da Ponte o projecto arquitectónico (edifício 

“P3”, em área aberta) desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento 

do projecto educativo. Para além das vantagens que os espaços em área aberta 

trouxeram para a aprendizagem dos alunos, também a equipa docente teve 

benefícios com o processo de inovação que se tentou implementar. Uma das 

conclusões do estudo levado a cabo por TRAUB et al. (1976: 55 e 56) é que as 

variáveis de programa e de arquitectura estão fortemente relacionadas com as 

atitudes dos professores. Segundo estes autores, os docentes que trabalham em 

escolas de área aberta têm atitudes mais positivas e existe maior interacção entre 

eles do que aqueles que trabalham em escolas mais “fechadas”: 

 

“[…] the evidence indicated that teachers in open-area schools interact with other 

teachers and with the principle more often than do their counterparts in closed and mixed-

area schools. These results are not unexpected since the increased visibility provided by 

open architecture encourages more frequent interpersonal contact.” 

(TRAUB et al., 1976: 56). 

 

Talvez os benefícios que a área aberta pode trazer nas atitudes dos 

professores expliquem um dos principais pontos fortes apontados no relatório 

elaborado por RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 44) sobre a Escola da 

Ponte, nomeadamente, a “existência de um conjunto de docentes altamente 

motivados e empenhados no processo de acompanhamento dos alunos na 

respectiva aprendizagem”. Todavia, se fizermos uma leitura sobre as escolas de 

área aberta mais atenta e abrangente, com as devidas ligações ao conceito de 

“Educação Aberta”, não teremos apenas a associação da área aberta com um 

dos pontos fortes da Escola da Ponte, mas sim com todos os outros indicados por 

RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA (2003: 44 e 45). No relatório da Comissão de 
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Avaliação Externa do Projecto Fazer a Ponte são ainda estabelecidos os 

seguintes pontos fortes: 

 

“- A filosofia subjacente ao Projecto “ Fazer a Ponte”, caracterizada por princípios 

de desenvolvimento da autonomia e da cooperação entre os alunos, com a finalidade de 

educar para e na cidadania e de efectivo envolvimento de todos os intervenientes na 

acção educativa (pais, professores e alunos); 

- A realização de uma integração curricular, desenvolvida de acordo com os 

princípios de um ensino e uma aprendizagem cooperativos; 

[…] 

- A presença de um acentuado espírito de corpo e de identificação com o Projecto 

por parte de docentes e de alunos; 

- A preocupação da Escola em constituir-se como escola inclusiva, em termos 

sociais, culturais e de intervenção junto de alunos com necessidades educativas 

especiais; 

- A diversidade de modos de actividade (trabalho individual, em pequeno grupo, 

participação em actividades colectivas, ensino mútuo e ensino directo) pedagógica; 

- A adequada articulação entre objectivos e actividades correspondentes às 

diversas áreas curriculares; 

- A ligação entre a escola e a família, implicando a participação activa desta na 

aprendizagem dos alunos; 

- A qualidade dos materiais de aprendizagem, nomeadamente do equipamento 

informático103 (hardware e software).” 

(RAPOSO; BIDARRA & FIGUEIRA, 2003: 44 e 45). 

 
                                                 

103 Embora na altura do aparecimento das escolas de área aberta o equipamento informático não 

estivesse disponível, tal como acontece nos nossos dias, recordaria aqui, como é referido por 

MALEHORN, que o conceito de área aberta permitiria “acomodar” variedade de media e de 

centros de aprendizagem que deveriam estar prontamente acessíveis para os estudantes 

(MALEHORN, 1978: 15). Em diversas circunstâncias, conceitos que hoje nos podem parecer 

extremamente “modernos” já foram muitas vezes “imaginados” e até discutidos em profundidade 

por gerações anteriores, pensemos, por exemplo, em ideias específicas como as “teias de 

aprendizagem” propostas por Ivan ILLICH (1976: 123 e seguintes), e que hoje são facilitadas pelo 

uso da Internet, ou em casos mais gerais como as influências trazidas pelos ideais da “Educação 

Nova”. 
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As vantagens trazidas pela arquitectura das escolas de área aberta e pelas 

práticas pedagógicas a elas associadas, tal como aconteceria em qualquer outro 

tipo de organização onde se ensina, poderão ser anuladas pela não adesão dos 

indivíduos envolvidos. O contrário disso aconteceu na Escola da Ponte, e esse é 

um mérito que terá de ser reconhecido aos docentes que aí ensinaram em equipa 

e em área aberta, não só aderiram ao processo de mudança, aceitando novas 

formas de trabalhar, como também acabaram por “reinventar” a inovação. É certo 

que o processo de implementação de uma escola de área aberta trará sempre 

riscos ao longo do tempo. Porém, também em qualquer outro estabelecimento de 

ensino a introdução de um novo elemento, como por exemplo uma forma de 

ensinar “alternativa”, arriscar-se-á a falhar caso não haja adesão por parte das 

pessoas envolvidas, sendo obrigatório que estas partilhem interesses e valores 

comuns (ou seja, que se identifiquem com a mesma “cultura”/subcultura escolar).  

É preciso agir sobre as pessoas, ou que elas interajam entre si, não 

bastará fornecer aos espaços escolares simplesmente os edifícios ou os materiais 

e as estruturas físicas adequadas. Existe a necessidade de uma actuação em 

simultâneo sobre os indivíduos e as estruturas, talvez até esta deva ser 

antecipada sobre os primeiros, especialmente professores, para que tenham 

tempo de fazer formação e para que seja conseguida uma estratégia de mudança 

que os associe e englobe. Mesmo com o empenho de todos os docentes, com 

uma planificação adequada (fundamental para um ensino em equipa), com 

espaços e recursos que reúnam as condições necessárias, poderão haver 

retrocessos.  

Sei agora que não foi a configuração espacial em área aberta que 

“falhou”104 no projecto “P3”. Afinal, algumas escolas de área aberta continuam a 

funcionar desse modo. Como iremos constatar na segunda parte deste trabalho, 
                                                 

104 Já vimos que nem todas as escolas de área aberta “falharam” em Portugal, embora seja 

importante salientar que tenham existido alguns problemas arquitectónicos nos edifícios. 

Nalgumas zonas do país e nalgumas escolas surgiram problemas com a temperatura e com os 

níveis de ruído (DSPRI, 1983a). Através do testemunho de professores, que pude entrevistar em 

trabalho de campo, constatei, por exemplo, que no Algarve determinadas escolas “P3” 

(especialmente com janelas expostas à luz solar) atingiam na altura do Verão temperaturas muito 

elevadas e difíceis de suportar. 
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outras circunstâncias conduziram ao “fecho” das áreas abertas. Veremos no 

Capítulo V que para além de não ter havido uma adequada formação de 

professores, existiu falta de estabilidade das equipas docentes e, em muitos 

casos, houve excesso de alunos por núcleo. Porém, o que falhou principalmente 

nas escolas “P3” foi o desajuste entre as concepções pedagógicas (bem 

diferentes das que pude encontrar na Escola da Ponte) e o programa 

arquitectónico. 
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CAPÍTULO IV – Enquadramento metodológico da investigação 

realizada 
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1. O “domínio” do paradigma qualitativo face ao quantitativo 

 

“Si hubiera que organizar en los mismos programas evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas, yo esperaría que coincidieran. En caso de que no fuera así me parecería 

posible que la equivocada fuese la cuantitativa”. 

(CAMPBELL, 1974: 200; citado por FILSTEAD, 1986: 70). 

 

Nos anos vinte e trinta do século XX, na área da Sociologia, a “Escola de 

Chicago” demonstrou a importância da investigação qualitativa para o estudo das 

relações sociais entre grupos de pessoas (DENZIN & LINCOLN, 2000). Na 

mesma época, na Antropologia, os estudos de Boas, Mead, Benedict, Bateson, 

Evans-Pritchard, Radcliffe-Brown e Malinowski definiam linhas gerais em termos 

de métodos de trabalho de campo. Em pouco tempo estas formas de investigação 

começaram a utilizar-se noutras áreas de conhecimento científico – o trabalho de 

Dewey, na Educação, é disso um bom exemplo. No entanto, como comprova 

FILSTEAD (1986: 59), com o aparecimento dos primeiros trabalhos que utilizam 

métodos qualitativos sobre investigação avaliativa somente em finais dos anos 

1960, houve de facto durante algum tempo uma predominância assumida pelo 

paradigma105 quantitativo na área das Ciências da Educação. 

                                                 

105 O termo paradigma teve um papel bastante significativo na argumentação de KUHN (1962) 

sobre a racionalidade da pesquisa científica. FILSTEAD (1986: 60-61) define em termos gerais um 

paradigma como uma “matriz disciplinar” que abarca generalizações, suposições, valores, crenças 

e exemplos habitualmente partilhados do que constitui interesse numa determinada disciplina. Um 

paradigma serve como guia para os profissionais de uma área científica porque indica quais são 

os problemas e as questões importantes que esta enfrenta. Além disso, estabelece os critérios 

para o uso de “ferramentas” apropriadas (como sejam, por exemplo, metodologias, instrumentos 

ou tipos e formas de recolha de dados). Como nos diz SCHWANDT (2007: 217), nas Ciências 

Sociais estiveram particularmente na moda as discussões dicotómicas entre o paradigma 

qualitativo e o quantitativo. Embora outros autores, como COLÁS BRAVO (1998: 43) ou COHEN; 

MANION & MORRISON (2006: 3), acrescentem ainda a teoria crítica (“critical theory”) como um 

terceiro enfoque alternativo que não poderá ser esquecido na investigação educativa. Decidi 

apresentar neste texto a “tradicional” bifurcação entre paradigmas (entre o qualitativo e o 

quantitativo) que está presente num vastíssimo número de obras (de autores, como por exemplo: 



 230 

Não é de todo minha intenção apresentar aqui uma resenha histórica sobre 

metodologia de investigação qualitativa106. O principal objectivo deste capítulo é 

apresentar as minhas opções metodológicas e, dentro do possível, justificar as 

razões dessas mesmas escolhas. Na investigação que desenvolvi é contrariada a 

predominância (o “domínio”) do paradigma quantitativo, referido no parágrafo 

anterior, reconheço por isso a intenção provocatória com que iniciei esta 

discussão, não só pelo título – com a palavra “domínio”, mas também pela citação 

de CAMPBELL que apresento em epígrafe. A opção paradigmática deve 

responder às necessidades, situações e características do estudo em causa. No 

caso particular deste trabalho as características da investigação qualitativa, como 

iremos ver de seguida, vão mais ao encontro das necessidades encontradas, que 

se pretendiam de carácter exploratório e de descoberta de motivações, embora 

não tenham sido descartados alguns aspectos relacionados com o paradigma 

quantitativo. Poderei então desde já dizer que esta é uma tese onde predomina o 

enfoque qualitativo – ou, de acordo com o título dado a este subcapítulo, uma 

tese onde existe um domínio do paradigma qualitativo em relação ao quantitativo.  

Como é ilustrado por AFONSO (2005) no pequeno excerto que se segue, a 

metodologia deve estar ao serviço do tipo de investigação que se pretende 

realizar e não o inverso: 

  

                                                                                                                                                    

CARMO & FERREIRA (1998), AFONSO (2005), ALVAREZ MÉNDEZ (1986), REICHARDT & 

COOK (1986) e MILES & HUBERMAN (1994), embora estes últimos não discutam de formam 

aprofundada a divisão paradigmática assumem algumas divergências na abordagem de trabalho 

científico entre investigadores quantitativos e qualitativos). No entanto, convém desde já realçar 

que esta separação nem sempre é nítida, podemos ter numa investigação assumidamente 

qualitativa alguns atributos do paradigma quantitativo, sendo esta investigação um exemplo prático 

disso mesmo. Nas últimas décadas deu-se uma enorme expansão do número de dissertações 

“qualitativas”, podemos ver em BIKLEN & CASELLA (2007: 130) exemplos de vários jornais e 

websites dedicados exclusivamente a métodos qualitativos. 

106 Sobre essa temática ver, por exemplo, BOGDAN & BILKEN (1994), DENZIN & LINCOLN 

(1994), GOETZ & LECOMPTE (1984), RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ 

(1999), FLICK (2004 e 2005) ou VIDICH & LYMAN (2000). 
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“ […] a maior parte da investigação sobre o ensino e a aprendizagem tem sido 

fortemente influenciada pela psicologia, nomeadamente pela tradição quantitativa da 

psicologia experimental e da psicologia diferencial. Enquanto isso, outras áreas da 

investigação sobre a organização escolar, a gestão, as culturas e as identidades têm sido 

mais influenciadas pela ciência política, a antropologia e a sociologia, e pelas suas 

metodologias predominantemente qualitativas.” 

(AFONSO, 2005: 13-14). 

 

Na transcrição anterior podemos constatar que não tem sentido 

condicionar a investigação simplesmente para submetê-la a determinada 

metodologia, pelo contrário, a escolha metodológica deve ser feita de modo a 

contribuir para auxiliar os temas e as problemáticas a desenvolver, estando essa 

escolha ao “serviço” da área de investigação que se pretende estudar. 

Recordando agora o que foi definido no primeiro capítulo, considerei que este 

trabalho se enquadraria em vários campos disciplinares, com a influência das 

respectivas perspectivas teóricas, a Organização Escolar foi a primeira a que me 

referi (seguida pela História da Educação e Arquitectura Escolar) e que AFONSO 

(2005: 14) considera como uma das áreas de investigação influenciadas por 

metodologias predominantemente qualitativas.  

HERAS MONTOYA (1997: 109), sobre os vários nomes atribuídos ao 

paradigma qualitativo – também conhecido como: “naturalista”, “fenomenológico”, 

“interpretativo”, “hermenêutico”, “psicolinguístico”, “antropológico”, “etnográfico”, 

(…) – e ao quantitativo – com nomes como: “racionalista”, “experimental”, 

“positivista”, “conceptual/empírico”, (…) – refere que a pluralidade conceptual é 

fruto de uma abundante abordagem disciplinar onde convergem diversas 

perspectivas. AFONSO (2005: 13) reforça esta ideia afirmando ainda alguma 

indefinição existente nestes conceitos: 

 

“Na verdade, o debate sobre as vantagens e limitações das chamadas 

“abordagens qualitativas e quantitativas em educação” ignora geralmente o facto de tais 

designações se reportarem a uma grande variedade de perspectivas teóricas e práticas 

metodológicas, não correspondendo a conceitos claramente definidos.” 

(AFONSO, 2005: 13). 
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MILES & HUBERMAN (1994: 5) referem mesmo que existe alguma “névoa” 

a nível epistemológico: “Furthermore, the lines between epistemologies have 

become blurred”. Todavia, apesar da complexidade patente em apresentar 

definições de paradigma qualitativo e quantitativo, sabemos que os paradigmas 

determinam os enfoques científicos e o conjunto de procedimentos que servem 

como modelos para os investigadores. Além disso, encontramos atributos, traços, 

características recorrentes – para utilizar a expressão de MILES & HUBERMAN 

(1994: 5) – não só da investigação qualitativa como também da quantitativa. Os 

dois quadros seguintes (6 e 7), de distintos autores que abordaram estas 

questões metodológicas, apresentam sínteses que nos permitem distinguir as 

duas abordagens: 

 

Quadro 6 – Atributos dos paradigmas qualitativo e quantitativo (retirado de 
REICHARDT & COOK, 1986: 29) 

Paradigma Qualitativo Paradigma Quantitativo 

Advoga o emprego de métodos qualitativos. Advoga o emprego de métodos quantitativos. 

Fenomenologismo, interessando-se em 

compreender a conduta humana desde o 

próprio marco de referência de quem actua. 

Positivismo lógico, interessando-se nos feitos 

ou causas dos fenómenos sociais, prestando 

escassa atenção aos estados subjectivos dos 

indivíduos. 

Observação naturalista e sem controlo. Medição penetrante e controlada. 

Subjectivo. Objectivo. 

Próximo dos dados; perspectiva a partir de 

“dentro”. 

À margem dos dados; perspectiva a partir de 

“fora”. 

Fundamentado na realidade, orientado para a 

descoberta, exploratório, expansionista, 

descritivo e indutivo. 

Não fundamentado na realidade, orientado 

para a comprovação, confirmatório, redutor, 

inferencial e hipotético dedutivo. 

Orientado para o processo. Orientado para o resultado. 

Válido: dados “reais”, “ricos” e “profundos”. Fiável: dados “sólidos” e que se podem repetir. 

Não generalizável: estudos de caso isolados. Generalizável: estudos de casos múltiplos. 

Holista. Particularista. 

Assume uma realidade dinâmica. Assume uma realidade estável. 
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Quadro 7 – Características das abordagens qualitativa e quantitativa (BOGDAN & 
BILKEN, 1994: 72 e seguintes) 

 Qualitativa Quantitativa 

Expressões/frases 

associadas com a 

abordagem 

Etnográfico; trabalho de campo; 

dados qualitativos; interacção 

simbólica; perspectiva interior; 

naturalista; etnometodológico; 

descritivo; observação 

participante; fenomenológico; 

Escola de Chicago; 

documentário; história de vida; 

estudo de caso; ecológico; 

émico. 

Experimental; dados 

quantitativos; perspectiva 

exterior; empírica; positivista; 

factos sociais; estatística; ética. 

Conceitos-chave 

associados com a 

abordagem 

Significado; compreensão de 

senso comum; pôr entre 

parênteses; compreensão; 

definição da situação; vida 

quotidiana; processo; ordem 

negociada; para todos os 

propósitos práticos; construção 

social; teoria fundamentada. 

Variável; operacionalização; 

garantia; hipóteses; validade; 

significância estatística; 

replicação; predição. 

Afiliação teórica Interacção simbólica; 

etnometodologia; 

fenomenologia; cultura; 

idealismo. 

Funcionalismo estrutural; 

realismo, positivismo; 

comportamentalismo; 

empirismo lógico; teoria dos 

sistemas. 

Afiliação 

académica 

Sociologia; história; 

antropologia. 

Psicologia; economia; 

sociologia; ciência política. 

Objectivos Desenvolver conceitos 

sensíveis; descrever realidades 

múltiplas; teoria fundamentada; 

desenvolver a compreensão. 

Teste de teorias; encontrar 

factos; descrição estatística; 

encontrar relações entre 

variáveis; predição. 

Plano Progressivo, flexível, geral; Estruturado, predeterminado, 
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intuição relativa ao modo de 

avançar. 

formal, específico; plano 

detalhado de trabalho. 

Elaboração das 

propostas de 

investigação 

Breves; especulativas; sugere 

áreas para as quais a 

investigação possa ser 

relevante; normalmente escritas 

após a recolha de alguns 

dados; parcas em revisão de 

literatura; descrição geral da 

abordagem. 

Extensas; detalhadas e 

específicas nos objectivos; 

detalhadas e específicas nos 

procedimentos; longa revisão 

de literatura; escritas antes da 

recolha de dados; 

especificação de hipóteses. 

Dados Descritivos; documentos 

pessoais; notas de campo; 

fotografias; o discurso dos 

sujeitos; documentos oficiais e 

outros. 

Quantitativos; codificação 

quantificável; contagens, 

medidas; variáveis 

operacionalizadas; estatística. 

Amostra Pequena; não representativa; 

amostragem teórica. 

Ampla; estratificada; grupos de 

controlo; precisa; selecção 

aleatória; controlo de variáveis 

extrínsecas. 

Técnicas ou 

métodos 

Observação; estudo de 

documentos vários; observação 

participante; entrevista aberta. 

Experimentos; inquéritos; 

entrevista estruturada; quase 

experimentos; observação 

estruturada; conjuntos de 

dados. 

Relação com os 

sujeitos 

Empatia; ênfase na confiança; 

igualdade; contacto intenso; o 

sujeito como amigo; ser neutral. 

Circunscrita; curta duração; 

distante; sujeito-investigador. 

Instrumentos Gravador; transcrição. 

(Frequentemente a pessoa do 

investigador é o único 

instrumento.) 

Inventários; questionários; 

índices; computadores; 

escalas; resultados de testes. 

Análise de dados Contínua; modelos, temas, Dedutiva; verifica-se após a 
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conceitos; indutivo; indução 

analítica; método comparativo 

constante. 

conclusão dos dados; 

estatística. 

Problemas com o 

uso da abordagem 

Demorada; difícil a síntese dos 

dados; garantia; os 

procedimentos não são 

estandardizados; dificuldade 

em estudar populações de 

grandes dimensões. 

Controlo de outras variáveis; 

reificação; intrusão; validade. 

 

As características apresentadas nestes dois quadros, apesar de ajudarem 

a clarificar a distinção entre paradigmas, podem conduzir a uma interpretação 

errónea sobre o trabalho efectivamente realizado no terreno pelos vários 

investigadores. De facto, segundo SCHWANDT (2007: 248), de uma forma geral 

os métodos qualitativos são procedimentos que incluem entrevistas em 

profundidade (podendo assumir uma forma aberta, não estruturada) e observação 

participante que geram dados qualitativos, enquanto os métodos quantitativos 

(por exemplo, com questionários estruturados, medições psicométricas e testes) 

são meios de gerar dados quantitativos. No entanto, poderemos criar facilmente 

variáveis quantificáveis a partir de dados qualitativos de entrevistas abertas e 

transformar essa informação em números, analisando-os estatisticamente, por 

isso a abrangência das características de cada método não é assim tão definida, 

como evidenciam BOGDAN & BILKEN (1994) e REICHARDT & COOK (1986). 

Porém, apesar da divisão entre paradigmas nos dar uma visão mais 

redutora, é ao mesmo tempo consensual que existe ainda a dicotomia 

quantitativo/qualitativo. Já não temos também dúvidas de que ultrapassada está a 

discussão entre a eficácia e a relevância do paradigma qualitativo versus 

quantitativo, e vice-versa. Porém, o que penso que continua a ser o grande 

desafio está na forma de combinar estes dois “modelos” de investigação. 

Sabendo que os dois se completam, de que forma os poderemos utilizar, em 

simultâneo ou não, num mesmo estudo ou investigação? A resposta dependerá 

obviamente de cada trabalho de pesquisa em particular, temos de considerar a 

investigação mais como um ofício, uma arte, do que uma adesão escravizada a 
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regras metodológicas, tal como sugerem MILES & HUBERMAN (1994: 5). Não 

existem estudos que se ajustem completamente a uma metodologia “standard”, 

cada um exige ao investigador que faça adaptações metodológicas de acordo 

com as peculiaridades que irá encontrar. Foi exactamente isso que procurei fazer, 

criando um conjunto de procedimentos metodológicos únicos e adaptados às 

necessidades e características desta investigação. No caso particular deste 

estudo, por exemplo, seria impossível lançar um inquérito por questionário para 

obter uma sondagem sobre uma situação que se passou há cerca de três 

décadas. Onde estarão as pessoas? Como poderia reconstruir uma amostra 

representativa de professores que trabalharam em área aberta em escolas P3? 

Nesta tese foram utilizados dados quantitativos, embora se assuma como 

uma investigação de natureza qualitativa, lancei um questionário e recorri aos 

resultados de um inquérito distribuído aos professores que trabalhavam em 

escolas “P3” no terceiro período do ano lectivo de 1981/1982 (ver ANEXOS – 

Parte A, I, II, III e IV). No entanto, essa “quantificação”, apesar de demonstrar que 

não ignoro a importância da utilização de atributos dos dois paradigmas em 

simultâneo, não permite transformar a essência deste trabalho qualitativo em 

quantitativo, os dados do inquérito são utilizados de forma exploratória, de modo a 

permitirem uma maior aprendizagem e preparação para o trabalho que depois se 

desenvolveria no terreno através do estudo de caso. Tal como referem 

REICHARDT & COOK (1986: 30): 

 

“Tratar como incompatibles a los tipos de métodos estimula obviamente a los 

investigadores a emplear sólo uno u otro cuando la combinación de los dos sería más 

adecuada para las necesidades de la investigación. […] En nuestra opinión constituye un 

error la perspectiva paradigmática que promueve esta incompatibilidad entre los tipos de 

métodos.” 

(REICHARDT & COOK, 1986: 30). 

 

Além disso, temos de concordar com HERAS MONTOYA (1997: 111) 

quando refere que o paradigma quantitativo se mostrou insuficiente como via 

exclusiva de investigação em Educação. Segundo este autor, a grande limitação 

deste paradigma está no facto de que ao recolher somente informação 
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quantificável se descartam muitos aspectos importantes, por se considerarem 

subjectivos e anedóticos. O paradigma influenciado pelo positivismo lógico não 

proporciona uma visão profunda do contexto que permite dar sentido, 

compreender o significado das interacções e os processos complexos e 

dinâmicos que ocorrem na realidade das nossas escolas: 

 

“El control riguroso de variables que debe llevarse a cabo hace subordinar 

necesidades educativas a la investigación, ya que las variables no pueden modificarse 

mientras se estudian. Además, la concentración en las diferencias entre el grupo de 

control y el experimental, hace ignorar las grandes diferencias individuales y la 

generalización estadística se hace insensible a la idiosincrasia. La desconsideración de 

resultados atípicos puede ocasionar la pérdida de información muy valiosa para la 

comprensión global de la realidad. 

La conciencia de la insuficiencia del enfoque cuantitativo para abordar el objeto de 

estudio de las distintas ciencias sociales ha sido, en parte, fruto de una autovaloración de 

éstas frente a las ciencias físicas. La realidad social, necesita una metodología distinta 

para acercarse a ella. Sus miembros son sujetos activos que la recrean dinámicamente, 

atribuyéndole significados y moldeándola. De modo que la conciencia de la insuficiencia 

del enfoque cuantitativo también se ha debido a una reconsideración dentro de las 

ciencias sociales en general y de la psicología en particular, de la concepción del sujeto 

humano, al que ahora se inclina a ver como constructor activo de su experiencia más que 

como receptor pasivo.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 111). 

 

Apesar de adjectivarmos o paradigma quantitativo como “objectivo”, não 

nos poderemos esquecer da enorme variedade de imprecisões que podem existir 

numa sondagem107. A figura seguinte apresenta-nos uma estrutura dos vários 

tipos de erros que podemos encontrar: 

                                                 

107 Nos resultados das eleições europeias realizadas em Portugal em 2009 tivemos um exemplo 

evidente do grau de imprecisão das sondagens realizadas, estas previam a vitória do PS, mas a 

disparidade das previsões com os resultados foi tão grande que o título principal da capa do jornal 

“MeiaHora” (de 8 de Junho de 2009) era o seguinte: “Deixe de confiar em sondagens: PSD ganha 

eleições e BE dá pulo percentual”. É claro que devemos relativizar estas situações de grande 
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Figura 55 – Estrutura de erros numa sondagem (retirado de VICENTE; REIS & 
FERRÃO, 2001: 29) 

 

Enquanto numa sondagem/questionário as perguntas podem ser mal 

interpretadas (não percebendo correctamente as questões, teremos respostas 

menos “desejadas”, mais imprecisas e incorrectas), no decorrer de uma 

entrevista, pelo contrário, podemos pedir um esclarecimento do que foi 

respondido e repetir a pergunta ou reformulá-la com uma linguagem mais 

esclarecedora para o entrevistado. Obtemos, deste modo, um feedback imediato 

durante a recolha de dados. É também por isso que o qualitativo é mais “rico”, 

mais “denso”, não temos respostas pré-definidas (ao contrário do quantitativo 

onde habitualmente as respostas são previamente definidas pelos 

                                                                                                                                                    

margem de erro por parte das sondagens, que de facto são pouco habituais. Porém, demonstram 

claramente os riscos de inexactidão ligados ao paradigma quantitativo. 

Erro Total 

Erros 
Motivados pela 
Amostragem 

Erros Não 
Motivados pela 
Amostragem 

Variabilidade 
Amostral 

Estimadores 

Enviesamento 
Amostral 

Técnica de 
Amostragem 

Cobertura 

Não-respostas 

Técnica de 
Amostragem 

Estimadores 

Erros na Recolha 
dos Dados 

Erros na 
Preparação, 
Tratamento e 

Análise de Dados 

Outros Erros 

Entrevistador 

Entrevistado 

Questionário 

Edição e 
Codificação 

Introdução dos 
dados 

Análise 
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investigadores). Por outro lado, se depois de preenchidos os questionários forem 

detectados “defeitos” (imprecisões, perguntas mal formuladas108, etc.) teremos 

dificuldades na correcção dessa situação, podendo obrigar ao lançamento de um 

novo inquérito. 

SAMPIERI; COLLADO & LUCIO (2006: 9) apresentam-nos um outro 

quadro com “divergências” entre o enfoque quantitativo e o qualitativo. Porém, na 

verdade, e no caso particular desta investigação, não faz sentido traçar uma 

separação deste tipo porque existe de facto uma complementaridade entre estas 

duas abordagens. Por exemplo, como ponto de partida, “há uma realidade a 

conhecer”, mas também “há uma realidade a descobrir”. Todos os itens de ambos 

os enfoques apresentados no quadro seguinte se aplicam a este estudo, no 

entanto, como já referi anteriormente, há uma predominância dos atributos do 

enfoque qualitativo. Para dar um outro exemplo disso, e pegando na análise de 

dados, tem mais interesse para os objectivos deste trabalho analisar a linguagem, 

ou seja, o que foi dito, do que a simples quantificação, embora essa não seja 

completamente esquecida. Aliás, durante bastante tempo ponderei sobre a 

utilização simultânea destas duas perspectivas paradigmáticas (um pouco antes 

de iniciar esta investigação realizei um curso de SPSS com a intenção de 

aprofundar o meu conhecimento sobre as várias possibilidades por onde poderia 

conduzir este estudo). 

 

                                                 

108 Nos resultados do inquérito que tive a oportunidade de analisar, lançado no terceiro período do 

ano lectivo de 1981/1982, é assumido pelos autores o erro na formulação de uma das perguntas 

relativa ao número de alunos por núcleo, a DSPRI, DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO ENSINO 

PRIMÁRIO (1983a: 9) refere explicitamente: “A pergunta está mal colocada no inquérito, porque 

nos impossibilita de saber o número de alunos em relação à dimensão dos núcleos.” 

  Além das respostas imprecisas, e até mesmo vagas, que surgem no inquérito, existe ainda o 

perigo de agrupar inadequadamente tudo o que é dito em relação a uma determinada questão. 

Dito de outro modo, existem determinadas respostas que não deveriam ser agrupadas de acordo 

com a formulação das perguntas do inquérito. Por exemplo, na questão 4, sobre a utilização dos 

espaços colectivos da escola, são inseridas numa mesma percentagem respostas que referem 

coisas tão distintas como a utilização do espaço para actividades de desenho ou de biblioteca 

(DSPRI, DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DO ENSINO PRIMÁRIO, 1983a: 16). 
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Quadro 8 – Divergências entre enfoque quantitativo e qualitativo (adaptado de 
SAMPIERI; COLLADO & LUCIO, 2006: 9) 

 Enfoque Quantitativo Enfoque Qualitativo 

Ponto de partida Há uma realidade a conhecer. Há uma realidade a descobrir. 

Premissa A realidade do fenómeno 

social pode ser conhecida com 

a mente. 

A realidade do fenómeno 

social é a mente. A realidade é 

construída pelo(s) indivíduo(s) 

que dá (dão) significados ao 

fenómeno social. 

Dados Uso de medição e 

quantificação. 

Uso da linguagem natural. 

Finalidade Busca relatar o que acontece. 

Factos que dêem informação 

específica da realidade que 

podemos explicar e prever. 

Busca entender o contexto 

e/ou o ponto de vista do actor 

social. 

 

A flexibilidade metodológica demonstrou neste caso trazer vantagens, por 

exemplo, houve lugar para uma formulação inicial de hipóteses109, algo um pouco 

em “desacordo” com um estudo de cariz etnográfico, mas que permitiu focalizar 

aspectos essenciais da tese. Apesar do carácter híbrido deste trabalho, com o 

cruzamento de alguns atributos dos dois paradigmas, nunca é demais realçar que 

a escolha foi feita para servir os objectivos da investigação, de acordo com a 

temática e com a realidade que pretendi explorar e estudar. Como refere HERAS 

MONTOYA (1997: 113): 

 

“(…) la realidad (concepción personal sobre la educación y las características 

peculiares del contexto de la investigación) me exigieron optar por la perspectiva 

cualitativa, es decir, por la posición paradigmática que considero más apropiada para 

estudiar «el espacio escolar».”  

(HERAS MONTOYA, 1997: 113). 

                                                 

109 Também a formulação de hipóteses foi encarada de uma forma flexível, seguindo as 

orientações de BOGDAN & TAYLOR (1975: 82), ou seja, com a possibilidade de acrescentar 

novas ideias, não havendo a intenção rígida de manter as coisas inalteráveis. 
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Embora o “espaço escolar” possa ser estudado de variadas formas e 

perspectivas, como já referi no primeiro capítulo desta tese e que podemos ver, 

por exemplo, em VISEDO GODÍNEZ (1996: 7-9), temos de concordar que as 

características do enfoque qualitativo nos trazem enormes vantagens para uma 

compreensão mais holística da dimensão espacial. HERAS MONTOYA (1997: 

112) diz-nos que: 

 

“El enfoque cualitativo se centrará más en el interior de la educación, en cómo 

ésta se construye a través de las interpretaciones y actividades de sus protagonistas, en 

la comprensión y explicación de los hechos y acontecimientos. El objeto de la 

investigación  educativa es el estudio de los  fenómenos y procesos que caracterizan la 

vida del aula y del Centro, el comportamiento individual y social de los participantes, el 

contexto que define física, social y psicológicamente el clima donde se producen los 

intercambios y los aprendizajes.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 112). 

 

De acordo com este autor (1997: 112), os significados, as razões, as 

intenções dos indivíduos não são susceptíveis de quantificação e de análise 

matemática, em vez disso interpretam-se e compreendem-se a partir de dentro. 

Assim, admite-se a pluralidade metodológica para a compreensão da realidade e 

a necessidade de desenvolver métodos de investigação próprios, específicos e 

adequados às características dos contextos que se querem estudar.  

MAIA (2004:293), no esquema que é apresentado na figura seguinte, 

sugere a utilização quer da dedução quer da indução para uma construção 

sociológica do conhecimento: 

 

                                          Dedução 

                                             

                                          Indução 

             

Figura 56 – Construção sociológica do conhecimento (MAIA, 2004: 203) 
 

No entanto, e mais uma vez de acordo com as particularidades 

encontradas neste estudo, a natureza desta investigação não é apenas indutiva e 

Pesquisa 

social 

Teoria 
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dedutiva, tem aqui especial relevância uma terceira modalidade de inferência: a 

abdução. Segundo a definição de SCHWANDT (2007: 1), a abdução é uma forma 

de raciocínio desenvolvida por Charles Sanders Peirce para a descoberta de 

hipóteses ou de teorias que difere da inferência indutiva e dedutiva110, consistindo 

na procura de conclusões a partir da interpretação racional de sinais, de indícios, 

de signos e de “pistas”.  

O professor Agustín Escolano Benito, numa aula para alunos de 

doutoramento a que tive a oportunidade de assistir na Universidade de Lisboa 

(em 17 de Outubro de 2008), referiu a observação e a suspeita como 

características da abordagem abdutiva, referiu ainda que “o etnógrafo deve 

“farejar” as pistas de trabalho a realizar no campo”. A abdução assemelha-se à 

intuição do artista111 e à capacidade de adivinhação do detective. Este tipo de 

raciocínio desenvolve-se geralmente a partir da recolha do maior número de 

indícios, recolhendo esse "material" de trabalho a abdução sugere hipóteses 

                                                 

110 Para MENDES (2004: 239), por exemplo, “o método científico é indutivo e dedutivo. É indutivo, 

na medida em que procede à classificação sistemática dos dados obtidos, através da observação, 

com o intuito de determinar as uniformidades e as regularidades que apresentem. É dedutivo, 

quando deriva e constrói conceitos e enunciados, não da observação da realidade, mas a partir de 

outros conceitos e enunciados estabelecidos anteriormente. Na utilização e operacionalização do 

método científico, ambas as operações de raciocínio (indução e dedução) surgem interligadas. Da 

indução só resultam, de forma imediata, dados sobre a realidade. Relacionar estes dados, 

estabelecer conceitos e enunciados e retirar conclusões é um trabalho eminentemente dedutivo.” 

De uma forma simplista poderíamos dizer que a indução parte do concreto (dos dados) para o 

abstracto, na dedução pode partir-se do abstracto (da teoria) para a experimentação (e nesse 

caso faz um caminho inverso da indução). 

111 Na mesma “sessão”, de 17 de Outubro de 2008, o professor Agustín Escolano Benito refere 

que “investigar é uma arte, não apenas uma ciência”. Outros autores como TESCH (1990: 304); 

DENZIN & LINCOLN (1994: 14); GOETZ & LECOMPTE (1984: ix); STAKE (2009: 149), só para 

dar alguns exemplos, partilham esta perspectiva da investigação qualitativa como uma arte. 

MILES & HUBERMAN (1994: 14) referem mesmo que: “any given analytic problem can be 

approached in many useful ways. Creativity, inventing your way out of a problem, is definitely the 

better stance.” Estes autores referem ainda que alguns dos métodos mais interessantes que se 

encontram no livro Qualitative data analysis (1994) foram criados por estudantes e por outros 

“investigadores principiantes” (“beginning researchers”). 
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explicativas. Trata-se de uma actividade que requer imaginação e criatividade. Em 

consonância com o que foi dito, encontramos no raciocínio abdutivo 

características adequadas para a “reconstrução” de eventos do passado, 

tornando-se por isso habitual o uso da abdução por parte dos historiadores. O 

investigador assume características de um verdadeiro Sherlock Holmes, tal como 

nos contos ou histórias policiais onde os detectives vão recolhendo os tais 

indícios ou sinais, com base nos quais procuram formar uma teoria explicativa 

para o caso que investigam ou indicações de potenciais pistas a seguir. 

Uma outra adjectivação (ou imagem) pouco usual sobre a investigação 

qualitativa é-nos dada por MILES & HUBERMAN (1994: 1) quando referem que a 

informação recolhida é “sexy”: 

 

“Qualitative data are sexy. They are a source of well-grounded, rich descriptions 

and explanations of processes in identifiable local contexts. With qualitative data one can 

preserve chronological flow, see precisely which events led to which consequences, and 

derive fruitful explanations. Then, too, good qualitative data are more likely to lead to 

serendipitous findings and to new integrations; they help researchers to get beyond initial 

conceptions and to generate or revise conceptual frameworks. Finally, the findings from 

qualitative studies have a quality of “undeniability”. Words, especially organized into 

incidents or stories, have a concrete, vivid, meaningful flavour that often proves far more 

convincing to a reader – another researcher, a policymaker, a practitioner – than pages of 

summarized numbers.” 

(MILES & HUBERMAN, 1994: 1). 

 

Apesar da dificuldade em apresentar uma definição satisfatória sobre 

metodologias qualitativas, uma vez que nos deparamos com uma enorme 

diversidade de abordagens, podemos, de acordo com BOGDAN & TAYLOR 

(1975: 4), considerar que estas se referem a procedimentos de pesquisa que 

produzem dados descritivos (palavras escritas ou faladas de pessoas e 

comportamentos observáveis). Segundo estes autores: 

 

“This approach, as we see it, directs itself at settings and the individuals within 

those settings holistically; that is, the subject of the study, be it an organization or an 
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individual, is not reduced to an isolated variable or to an hypothesis, but is viewed instead 

as part of a whole. 

The methods by which we study people of necessity affects how we view them. 

When we reduce people to statistical aggregates, we lose sight of the subjective nature of 

human behaviour. Qualitative methods allow us to know people personally and to see 

them as they are developing their own definitions of the world. We experience what they 

experience in their daily struggles with their society. We learn about groups and 

experiences about which we may know nothing. Finally, qualitative methods enable us to 

explore concepts whose essence is lost in other research approaches.” 

(BOGDAN & TAYLOR, 1975: 4-5). 

 

Gostaria ainda de enumerar as características recorrentes deste tipo de 

pesquisa, sugeridas por MILES & HUBERMAN (1994: 6-7), e totalmente de 

acordo com o trabalho que realizei, justificando o domínio do paradigma 

qualitativo nesta tese: 

1. A investigação qualitativa é conduzida através de um intenso e/ou 

prolongado contacto com o terreno ou situação de vida, reflectindo sobre a vida 

diária de indivíduos, grupos, sociedades e organizações. 

2. O papel do investigador é obter uma visão “holística” (sistémica, ampla, 

integrada) do contexto estudado. 

3. O investigador tenta captar informação sobre as percepções de actores 

locais “a partir de dentro”, sem preconcepções sobre os tópicos que são objecto 

de discussão. 

4. Ao ler os materiais recolhidos, o investigador poderá isolar certos temas 

e expressões que podem ser revistos pelos informadores. 

5. Uma tarefa principal é explicar as formas como as pessoas em 

determinado contexto entendem, narram, actuam (tomam iniciativas) e como 

manejam as suas situações do dia-a-dia. 

6. Muitas interpretações do material recolhido são possíveis, embora 

algumas tenham mais peso do que outras por razões teóricas ou por motivos de 

consistência interna. 

7. Utilizam-se poucos instrumentos estandardizados, o investigador é 

essencialmente o principal “dispositivo de medida” no estudo. 
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8. Grande parte da análise é feita com palavras, estas podem unir-se, 

subagrupar-se, cortar-se em segmentos semióticos, podem ainda organizar-se de 

modo a permitir ao investigador que as contraste, compare, analise e confira 

padrões sobre elas. 

 

 

2. Um estudo de caso com cariz sócio-histórico e etnográfico 

 

“ […] os estudos de caso têm a virtude de ser acessíveis (a maioria dos leitores 

acha as narrativas mais interessantes e inteligentes do que os estudos estatísticos) e 

interpessoalmente significativos: ao ler um bom estudo de caso temos a oportunidade de 

ver o mundo não só através dos olhos do autor, mas também dos do sujeito do estudo.” 

(WALSH; TOBIN & GRAUE, 2002: 1047). 

 

Já vimos que a investigação qualitativa permite diferentes abordagens e 

uma relativa “originalidade” nas escolhas metodológicas, facilmente encontramos 

investigações com grande diversidade metodológica devido à enorme amplitude 

de possibilidades que este paradigma nos oferece. Esta investigação é, na sua 

essência, de natureza qualitativa, uma vez que existe fundamentalmente a 

preocupação em descrever os acontecimentos relevantes para um caso 

específico, tendo sido concretamente a Escola Básica do 1º ciclo de Chão das 

Donas o alvo principal do estudo efectuado. Além da preocupação com aspectos 

descritivos, é apresentada uma narrativa cronológica dos acontecimentos, 

procurei ainda uma articulação entre a descrição e a análise dos factos, 

especialmente a partir da opinião e da percepção das pessoas envolvidas, onde 

teve particular relevância o testemunho dos antigos professores da escola sobre 

os vários acontecimentos ocorridos. Houve por isso a preocupação de destacar, 

explicar, comparar e até mesmo de avaliar os fenómenos observados e 

investigados que considerei mais importantes para o estudo de caso. 

Como referem RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ 

(1999: 92), todas as definições são coincidentes ao considerar que um estudo de 

caso implica um processo de indagação que se caracteriza por um exame 
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detalhado, compreensivo, sistemático e em profundidade do caso que é objecto 

de interesse. Para SCHWANDT (2007: 28), a pesquisa através de estudo de caso 

é uma estratégia para realizar investigação social, embora o que constitui esta 

estratégia seja assunto de algum debate (SCHWANDT, 2007: 28). Este autor 

refere ainda que no estudo de caso o caso em si mesmo está no “palco” central 

(de todas as atenções). Este tipo de estratégia é especialmente adequado para 

investigadores que procuram respostas a perguntas do tipo como e porquê, 

utilizando múltiplas fontes como evidências para responder a essas questões. 

Deste modo, acedendo a várias fontes de informação, o estudo de caso permite 

uma compreensão com maior profundidade sobre um problema, conceito ou 

tema. 

De acordo com BRANDÃO (2004: 146), um estudo de caso consiste numa 

análise intensiva não só em amplitude, tendo em conta a perspectiva histórica do 

fenómeno analisado, mas também em profundidade, focando os múltiplos 

aspectos do caso em questão. Para esta autora (2004: 146), os objectivos 

fundamentais dos estudos de caso ultrapassam o mero estudo de factos. 

BOGDAN & BIKLEN (1994: 89), por outro lado, apresentam-nos uma definição 

abrangente, de uma forma simplificada estes autores referem que o estudo de 

caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma 

única fonte de documentos ou de um acontecimento específico. Estes autores 

sugerem-nos ainda como deve ser o plano geral de um estudo de caso: 

 

“O plano geral do estudo de caso pode ser representado como um funil. Num 

estudo qualitativo, o tipo adequado de perguntas nunca é muito específico. O início do 

estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: os investigadores procuram 

locais ou pessoas que possam ser objecto do estudo ou fontes de dados e, ao 

encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes, organizam então uma malha larga, 

tentando avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os seus objectivos. 

Procuram indícios de como deverão proceder e qual a possibilidade de o estudo se 

realizar. Começam pela recolha de dados, revendo-os e explorando-os, e vão tomando 

decisões acerca do objectivo do trabalho. Organizam e distribuem o seu tempo, escolhem 

as pessoas que irão entrevistar e quais os aspectos a aprofundar. Podem pôr de parte 

algumas ideias e planos iniciais e desenvolver outros novos. À medida que vão 
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conhecendo melhor o tema em estudo, os planos são modificados e as estratégias 

seleccionadas. Com o tempo acabarão por tomar decisões no que diz respeito aos 

aspectos específicos do contexto, indivíduos ou fonte de dados que irão estudar. A área 

de trabalho é delimitada. A recolha de dados e as actividades de pesquisa são 

canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas. De uma fase de 

exploração alargada passam para uma área mais restrita de análise dos dados coligidos.” 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994: 89 e 90). 

 

Porém, o estudo de caso que é apresentado nesta tese tem características 

muito especiais, trata-se de um estudo de caso sobre a escola primária num 

edifício “P3”112 visto numa perspectiva histórica. Segundo BOGDAN & BIKLEN 

(1994: 90), este tipo de estudos incide sobre determinada organização ao longo 

de um certo período de tempo. O estudo, seguindo as orientações destes autores, 

deve basear-se em entrevistas com pessoas que trabalharam na instituição de 

ensino, na análise de registos escritos existentes e na observação dentro do 

espaço escolar. Foi ainda realizada investigação preliminar de modo a averiguar o 

número e o tipo de pessoas que estavam disponíveis para realizar entrevistas, 

procurando ainda descobrir que documentação estaria disponível para consulta. 

As principais fases do processo de investigação encontram-se enumeradas 

no final deste capítulo, no entanto, gostaria de destacar desde já a importância 

fulcral da preparação que antecedeu a entrada no “terreno”. Foram visitadas 

várias escolas “P3”, em várias regiões do país (São Martinho do Porto, Vila das 

Aves, Lisboa, etc.). Todavia, foi escolhida a Escola de Chão das Donas, em 
                                                 

112 O próprio projecto “P3” é de algum modo “central” nesta investigação. Ou seja, poderíamos 

considerar as “P3” como o estudo de caso e não somente a Escola de Chão das Donas, uma vez 

que algumas das conclusões deste trabalho se aplicam a todas as escolas de área aberta 

construídas em Portugal. É certo que um estudo de caso nos poderá trazer debilidades ou 

dificuldades quanto à aplicação das conclusões noutras situações, tendo em conta que estuda o 

particular, poderíamos afirmar que não permite generalizar. Porém, este tipo de estudo tem 

enormes potencialidades, permitindo estudar em profundidade, identificando interacções em 

presença e contrariando generalizações (STAKE, 2009: 148), acabando desta forma por permitir 

generalizar pela “negativa” (por exemplo: não foi dada formação adequada para os professores 

que trabalharam nas “P3” – bastará que tal aconteça apenas numa escola “P3” para tornar a 

afirmação verdadeira). 
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primeiro lugar porque a direcção do agrupamento ao qual essa escola pertencia 

respondeu afirmativamente ao pedido para que eu pudesse aceder aos espaços, 

pessoas e documentação da escola, o que não aconteceu noutros casos. Em 

segundo lugar, porque a propósito do programa de televisão (da RTP - País País, 

de 19 de Março de 1982) se fazia referência que nesta instituição se apresentava 

“uma nova concepção de escola”. E em terceiro lugar porque não havia nenhuma 

ligação afectiva com o que iria investigar, uma vez que não tinha tido qualquer 

contacto anteriormente com a escola (situada no Algarve), tal como aconselham 

BOGDAN & BIKLEN (1994: 86), sendo o investigador como que um “estranho” ao 

local onde pretende efectuar a pesquisa. 

Durante a negociação para aceder ao “campo” foi ainda ponderada a 

hipótese de utilizar um nome fictício para a Escola de Chão das Donas. Contudo, 

tal hipótese foi cedo rejeitada, uma vez que todos os actores manifestaram 

interesse na utilização dos nomes verdadeiros. Além disso, os dados 

apresentados neste trabalho facilmente revelariam a um leitor mais atento a 

“verdadeira” identificação da escola, acrescentaria ainda que a pesquisa se 

centrou em algo que ocorreu há já bastante tempo, não havendo risco de 

prejudicar nenhuma das pessoas envolvidas. Todos os nomes utilizados são por 

isso “verdadeiros”, não existindo nenhum pseudónimo. No entanto, é importante 

realçar que tive antes o cuidado de falar com as pessoas e de lhes pedir 

autorização para que tal acontecesse (em declaração por escrito – ver ANEXOS 

Parte A). 

Estamos, assim, tendo em conta o interesse na captação da percepção 

das pessoas e na recriação das suas vivências, perante um processo de 

investigação com cariz etnográfico, ou sob a influência da Etnografia, ou ainda, se 

pensarmos de um modo mais abrangente, influenciado pela Antropologia: 

 

“A antropologia exerce presentemente uma influência notória na investigação em 

educação. A metodologia privilegiada pela investigação em antropologia tem sido a 

etnografia. O etnógrafo age para recriar as vidas partilhadas de um grupo de pessoas 

através da descrição das suas convicções, conhecimentos, comportamentos e 

instrumentos.” 

(WALSH; TOBIN & GRAUE, 2002: 1041). 
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Como destaca WOODS (1987: 18), o termo Etnografia deriva da 

Antropologia e significa literalmente descrição do modo de vida de uma raça ou 

grupo de indivíduos. A Etnografia interessa-se pelo que as pessoas fazem, como 

se comportam, como interactuam (daí o seu interesse sociológico). Propõem-se 

descobrir as suas crenças, valores, perspectivas, motivações e o modo em que 

tudo isso se desenvolve ou muda ao longo do tempo ou de uma situação para 

outra. Tudo isto é feito dentro do grupo e dentro das perspectivas dos membros 

do grupo, o que conta são os seus significados e interpretações (WOODS, 1987: 

18). GERVILLA CASTILLO (1998a: 171 e seguintes) apresenta-nos quatro etapas 

que foram seguidas ao longo desta investigação e que podem constar num 

processo de estudo etnográfico: 

1 – A delimitação do campo, ou comunidade concreta sobre a qual irá 

realizar-se o trabalho etnográfico; 

2 – O estudo de documentação sobre o tema; 

3 – A investigação de campo; 

4 – A conclusão, supondo esta a finalização e abandono do trabalho de 

campo e a organização e análise dos dados recolhidos, com vista à elaboração 

do texto final sobre a investigação realizada. 

Tendo em conta que a problemática desta investigação se centra em 

acontecimentos do passado, não há dúvida de que a componente histórica 

assume um papel crucial ao longo deste trabalho. Podemos por isso considerar 

que foi utilizada uma metodologia histórico-etnográfica ou, se quisermos uma 

denominação alternativa, trata-se de uma investigação que se enquadra dentro do 

que ESCOLANO BENITO (2006b: 286) denomina como “etnohistoria escolar”: 

 

“En el campo de los métodos, el análisis histórico, que puede incorporar fuentes 

orales, ejemplificaría la transición de una cultura pedagógica tradicional a otra que ha ido 

apropiándose de las pautas que la experiencia, la manualística y los programas de 

innovación han difundido.” 

(ESCOLANO BENITO, 2006b: 286). 

 

A etnografia escolar ou educativa ocupa-se de contextos, actividades e 

crenças de grupos em âmbitos educativos (GERVILLA CASTILLO, 1998a: 174). 
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Segundo ESCOLANO BENITO (2000: 229-230), a história e a memória podem 

reconstruir a realidade e a imagem do espaço escolar em dois registos 

etnográficos: como lugar (ou cenário) e como representação (ou “textualidade”). 

Contudo, é frequentemente difícil a realização de trabalho dentro do âmbito da 

etno-história, uma vez que é necessário recolher descrições e factos, descobrir 

detalhes e cruzar dados de coisas que aconteceram muitas vezes passadas 

várias décadas e num tempo que não vivemos. Muitos dados encontrar-se-ão 

certamente perdidos, por essa razão a realização de uma análise histórica e 

sócio-organizacional, como é o caso, tentando reconstruir vários detalhes para 

que possam ser lidos à luz do presente, tornar-se-á sempre uma tarefa 

incompleta, embora muito gratificante pelos novos conhecimentos adquiridos. 

 

 

3. Problema e hipóteses de investigação 

 

Irei de seguida apresentar o problema de investigação, no entanto, ainda 

antes disso, gostaria de fazer uma breve reflexão/contextualização não só sobre o 

processo que desencadeou a questão de partida113, mas também sobre as razões 

                                                 

113 Sigo aqui a sugestão de QUIVY & CAMPENHOUDT (1998: 32), procurando enunciar o 

projecto de investigação na forma de uma pergunta de partida, através da qual tento exprimir (o 

mais exactamente possível) o que procuro saber, elucidar, compreender melhor. Contudo, apesar 

de autores como KEMP (1995: 14) ou ALMEIDA & FREIRE (2003: 37) afirmarem que uma 

investigação se inicia sempre pela definição de um problema (como também nos diz SOUSA 

(2005: 44): quase todos os autores, como Travers (1969), Best (1970), Mouly (1978), Stenhouse 

(1979), Cohen e Manion (1987), Bisquerra (1989), Gall (1989), Barquero (1989) e outros, “referem 

que o problema é o ponto de início de qualquer investigação”), neste caso tal não aconteceu, 

apesar de lhe chamar questão de partida não foi daí que “parti”.  

   O interesse pelo espaço escolar e a necessidade de compreender as percepções que os 

professores têm do mesmo foi o que esteve na origem de todo este processo de investigação. A 

temática surgiu antes da problemática (o que me permitiu aprofundar e “afinar” a fundamentação 

teórica antes de ter uma pergunta de partida). A este propósito, KEMP (1995: 14) refere ainda que 

as questões levantadas pelos investigadores são as que nascem não da ignorância do 

investigador, mas sim do sólido conhecimento do seu contexto específico e da literatura com elas 
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que me motivaram para procurar aprofundar o estudo sobre esta problemática – 

considerações que me parecem importantes, especialmente porque esta questão 

foi objecto de várias reformulações. Gostaria de recordar que no capítulo I já 

apresentei sumariamente algumas justificações sobre a necessidade sentida para 

estudar de forma mais aprofundada a realidade das escolas de área aberta. 

Em primeiro lugar, convém referir que o início da minha carreira 

profissional, como professor, teve lugar, precisamente, numa escola “P3”. Ao 

trabalhar numa escola de “área aberta114”, e concretamente no primeiro ciclo 

(antiga escola primária), apercebi-me das possibilidades de flexibilização dos 

tempos e dos espaços, é neste nível de ensino que existe uma maior “margem de 

manobra” em relação a estas duas variáveis115. O problema de investigação 

surgiu assim marcadamente influenciado por esta minha experiência. Estou por 

isso em total consonância com o que é dito por RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL 

FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ (1999: 102): 

 

                                                                                                                                                    

relacionada. Segundo KEMP (1995: 14), a revisão da literatura e a formulação do problema são 

processos interactivos, ou seja, quanto mais o investigador se envolve na leitura analítica, mais 

deseja modificar e clarificar a área de investigação. Por outro lado, à medida que esta se torna 

mais objectiva, também os limites da literatura de suporte se definem com mais clareza. 

RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ (1999: 101) partilham este parecer e 

vão mais longe, afirmando que a selecção das perguntas que se abordam na investigação 

qualitativa não é tarefa que se associe a um dado momento no desenvolvimento do estudo, mas é 

fruto de todo o trabalho de investigação: “En ocasiones el problema de investigación se define, en 

toda su extensión, sólo tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y 

análisis de esas respuestas. En realidad, el investigador ha estado todo el tiempo buscando un 

interrogante, una cuestión, que diese sentido a su trabajo” (RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL FLORES & 

GARCÍA JIMÉNEZ, 1999: 101).   

114 Que não funcionava “aberta”, mas sim com cada professor na sua sala de aula (as paredes já 

tinham sido erguidas). 

115 No segundo capítulo (Espaço e tempo) foram abordadas estas duas dimensões. Porém, será 

interessante destacar que, tendo em conta a monodocência, o plano curricular e a carga horária 

semanal e diária no 1ºciclo, é neste nível de ensino que mais facilmente se pode modificar e 

reorganizar o espaço da sala de aula, assim como reorganizar e ajustar o tempo dedicado aos 

vários conteúdos programáticos. 
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“El modo en que se concreta el problema está asociado a las experiencias y 

posiciones del investigador ante determinados hechos educativos que le hacen 

interesarse por un tipo de cuestiones y no prestar atención a otras. De igual modo que 

ciertos fenómenos escolares (el absentismo, la utilización de los espacios, la 

participación, la selección de los materiales curriculares, etc.) tienen para él más interés 

que otros.” 

(RODRÍGUEZ GÓMEZ; GIL FLORES & GARCÍA JIMÉNEZ, 1999: 102). 

 

Para mim, como professor de Educação e Expressão Musical, a 

organização do espaço, nas suas limitações e possibilidades, tem extrema 

importância para as diferentes actividades que desenvolvo (que requerem 

movimento, dança, execução de instrumentos Orff, etc.). Assim, a curiosidade de 

procurar novas alternativas e de ao mesmo tempo conhecer as soluções originais 

(salas “sem paredes”, com “áreas abertas”) levou-me um pouco mais longe, 

conduzindo-me não só à leitura e à pesquisa, mas principalmente à intensificação 

da vontade de aprofundar esta temática. Segundo SOUSA (2005: 45): 

 

“O profundo conhecimento do campo científico onde se situam as preocupações 

do investigador, a sua delimitação e o conhecimento de cada uma das investigações que 

foram desenvolvidas nesse campo até à actualidade, são indispensáveis para se poder 

ter consciência de que a investigação irá de facto trazer algo de novo e importante para a 

ciência.” 

(SOUSA, 2005: 45). 

 

Conhecer com maior profundidade a literatura sobre o espaço escolar foi o 

que tentei fazer, nascendo depois a formulação da primeira pergunta de partida: 

“Que percepções têm os professores do 1º ciclo sobre a organização espacial na 

sala de aula?” 

Segui ainda as orientações de CARMO & FERREIRA (1998: 45-46) que 

nos dizem que para além da pertinência científica de um objecto de estudo 

também a experiência aponta alguns critérios úteis para a definição do mesmo: 
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- O critério da familiaridade do objecto de estudo (mostra-nos que é 

vantajoso que o trabalho a empreender se enraíze na experiência anterior do 

investigador); 

- O critério da afectividade, que recomenda que a selecção do campo e do 

tema específico da investigação deva resultar de uma forte motivação pessoal;   

- Finalmente, um terceiro critério, apelidado por CARMO & FERREIRA 

(1998: 46) como o dos recursos, que resulta mais prosaicamente da antevisão de 

facilidades de captura de meios necessários à investigação imaginada: 

perspectivas de acesso a boas fontes (documentais ou vivas), financiamentos e 

maiores possibilidades de publicação. 

Como trabalhei em diferentes escolas e, logicamente, com diferentes 

professores, tive um acesso privilegiado a diversas fontes. No entanto, não 

conseguia compreender os critérios que presidiam à ordenação e organização 

espacial dentro dos espaços escolares, nomeadamente dentro das salas de aula. 

Nessa altura116, o meu (primeiro) título para a tese era o seguinte: “A organização 

do espaço nas escolas do 1º ciclo – representações de docentes sobre uma 

dimensão oculta”.  

Contudo, considerava que o objecto de estudo ainda não estava bem 

definido. A primeira escola em que trabalhei foi uma “P3” e, de certa forma, queria 

homenagear este tipo de escolas. Queria estudar especificamente este projecto 

arquitectónico, por isso a questão de partida e o título provisório da tese já me 

pareciam excessivamente genéricos (uma vez que poderiam servir para qualquer 

tipologia de escola do 1º ciclo), ao mesmo tempo desejava que a problemática 

tivesse ainda maior pertinência e especialização. Nas minhas vivências com os 

outros professores, ouvia constantemente um tom de contestação em relação ao 

“projecto normalizado P3” – isso poderia conduzir-nos a uma boa “questão de 

partida”. Por isso, voltei à pesquisa (através de observação, de entrevistas e 

conversas informais com professores e funcionários) e… às leituras.   

                                                 

116 Foi no ano lectivo de 2003/2004, a propósito do projecto de investigação que entreguei na 

Universidade de Aveiro (para me candidatar ao doutoramento), que formulei a primeira “pergunta 

de partida” e o título provisório da tese. 
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Assim, a formulação da pergunta surgiu não só através de vivências 

experienciais, mas principalmente a partir da leitura de outras investigações (que 

sempre nos influenciam e inspiram). Para BUENDÍA EISMAN (1998: 71), a 

formulação do problema é a etapa mais criativa de todo o processo de 

investigação, podendo este estar motivado por três situações diferentes: 

1 - A experiência. Os problemas não surgem do vazio. O conhecimento dos 

contextos em que ocorrem os fenómenos educativos é uma importante fonte de 

problemas. Segundo BUENDÍA EISMAN (1998: 71), o professor realiza perguntas 

sobre as suas práticas, existindo aquelas que não pode responder com o senso 

comum (próprio do conhecimento vulgar) e aquelas que terá de dar respostas 

através de um processo científico; 

2 - As próprias teorias científicas. As teorias educativas respondem a 

muitos dos fenómenos que ocorrem ao longo do processo educativo, no entanto, 

o seu campo de acção pode ampliar-se a outro conjunto de situações, colocando 

novas questões, neste processo generalizador, que fazem possível o progresso 

da ciência; 

3 - O conhecimento de investigações prévias sobre o mesmo ou similar 

objecto de estudo. A partir da leitura de outras investigações podem surgir 

perguntas sobre lacunas detectadas, ou gerarem-se novas ideias a partir do 

conhecimento de uma situação concreta. 

Foi de facto com o auxílio da “literatura117” que consegui chegar à 

formulação final do problema de investigação. Apercebi-me da persistência (e 

quase imutabilidade) de uma série de características organizacionais e estruturais 

que fazem parte do nosso imaginário de escola. Segundo LIMA (1998: 47): 

 

“A longa vigência de um determinado modelo escolar […] conduz frequentemente 

os actores educativos a percepcionarem a organização da escola [e a organização 

escola] como um dado mais ou menos definitivo e imutável nas suas grandes linhas. A 

socialização de alunos, professores e encarregados de educação é operada tão 

intensamente que se tende a esquecer que toda a organização é o resultado de uma 

                                                 

117 No primeiro capítulo (Justificação e enquadramento teórico) já foram especificadas as 

principais obras de referência que influenciaram este estudo. 
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‘construção social’ […] que só pode ser verdadeiramente compreendida por referência a 

um determinado momento histórico.” 

(LIMA, 1998: 47). 

 

De acordo com esta transcrição, compreende-se que a imagem que se tem 

da escola é resultado de uma “construção social”, contextualizada historicamente 

e associada a determinados valores culturais. A própria forma de organização do 

espaço escolar faz parte, na maioria dos casos, da ideia dominante que 

determinada sociedade tem da escola que frequentou, talvez por isso, porque as 

pessoas estão habituadas a um certo tipo de escola, seja tão difícil alterar 

radicalmente as instituições de ensino. Contudo, ao aparecerem num período 

histórico peculiar (pós Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de construir 

muitos estabelecimentos), as escolas de área aberta representaram um 

paradigma alternativo: 

  

“A construção de escolas de área aberta (tipo P3), ao acabar com a própria noção 

espacial de sala de aula (pela supressão das paredes divisórias entre as salas de aula de 

um mesmo núcleo), pôs em causa a ordenação serial e segmentada do espaço escolar.” 

(BARROSO, 2001: 81). 

 

No entendimento de CROFT (2001: 260), o projecto “P3” pretendia adaptar 

a escola a novos métodos pedagógicos, através de um ensino em grupo e da 

diversificação das actividades dos alunos. Para este autor, a novidade consistia 

na criação de núcleos de duas ou três salas de aula ligadas entre si (sem 

paredes) e com espaços de apoio comuns, permitindo diferentes tarefas com 

diferentes grupos num espaço que seria mais variado e criativo. Nos textos de 

apoio aos professores (MENDES & MARINHO, 1980) é referido que nas escolas 

de área aberta, mais do que em nenhumas outras, o trabalho em equipas de 

professores e a planificação se tornam imprescindíveis. Para além da rotação dos 

alunos pelos diversos espaços, outras movimentações podiam ser ensaiadas, 

podendo existir uma especialização dos professores em determinadas matérias, o 

que implicaria, logicamente, a rotação dos alunos de um núcleo pelos vários 

professores. Como já foi referido antes esta experiência não resultou. 
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O principal objectivo deste trabalho não é apresentar a evolução histórica e 

arquitectónica das nossas escolas primárias de área aberta (embora no terceiro 

capítulo essas questões sejam abordadas). O intento que me move é procurar 

perceber porque falhou uma reforma, reforma essa que tentou introduzir 

mudanças estruturais na organização pedagógica da escola.  

As reformas, muitas vezes partindo de “cima”, podem estar condenadas ao 

insucesso. HARGREAVES (1998), no seu livro “Os professores em tempos de 

mudança”118, analisa a forma como políticos e administradores pretendem mudar 

os professores. O livro examina não só as reformas, mas também as medidas que 

as classes dirigentes tomam para realizar essa mudança: 

 

“Procurarei demonstrar que o processo através do qual, o ensino e os professores 

estão a ser mudados se caracteriza por uma ironia sistemática. As boas intenções são 

persistente e exasperadamente negadas. Mesmo as estratégias de mudança mais bem 

intencionadas, aquelas que procuram respeitar os juízos discricionários dos docentes, 

promover o seu crescimento profissional e apoiar os seus esforços para construir uma 

comunidade profissional, são muitas vezes contraproducentes […]” 

(HARGREAVES, 1998: 3). 

 

Para além de Andy HARGREAVES, também NETO-MENDES (1999: 91) e 

NÓVOA (1995b: XXIII) reafirmam esta mesma ideia: apesar de os reformadores 

acreditarem que as suas iniciativas iam mudar as escolas, foram de facto as 

escolas que mudaram as reformas, como o disseram antes TYACK & CUBAN 

(1995: 60): “People usually ask: how do reforms change schools? Here we 

examine the reverse: how schools change reforms”. O problema desta 

investigação é bastante inspirado nesta ideia: as escolas também reagem à 

mudança, especialmente quando esta é imposta, e podem “reformar” as reformas. 

TYACK & TOBIN (1994) referem-nos uma série de entraves às várias reformas 

que ao longo do tempo foram surgindo. Estes autores utilizam o conceito de 

“gramática da escola” para apresentar uma série de características que fazem 

parte do nosso imaginário escolar e que têm permanecido praticamente sem 

                                                 

118 Tradução do original de 1994: “Changing teachers changing times”. 
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alterações ao longo do tempo: a rigidez de horários, a organização dos diferentes 

saberes em disciplinas, o agrupamento dos alunos em classes (existindo vários 

níveis ou classes graduadas), a composição homogénea da classe (com um 

número de alunos pouco variável), os professores generalistas, no caso do 1º 

ciclo, actuando a título individual, sendo a sua prática pedagógica essencialmente 

centrada no espaço da sala de aula.  

No excerto119 seguinte, TYACK & CUBAN (1995) contextualizam-nos esta 

nossa problemática de uma forma esclarecedora: 

   

“In the 1960s, years of innovation when rebels were questioning the conventional 

wisdom in education, reformers proposed another rethinking of time, subjects, space, and 

class size. They believed that they could and should change institutional forms when they 

no longer served human goals. Typically they regarded the old grammar of schooling as 

rigid, hierarchical, and based on a constricted view of human nature. Students, the old 

system implicitly announced, were young workers who needed to be compelled to learn a 

desiccated curriculum by their supervisors – teachers – in standardized classes. Instead, 

the young should be seem as active, intellectually curious, and capable of taking charge 

of their own learning. Starting from that premise, reformers argued, the existing grammar 

of schooling made no sense. 

Reinventing the Rousseauean notion that people are born free but are everywhere 

in chains, some radical reformers rejected the institutional form of the public school 

outright, advocating “free schools” and “schools without walls” to take the place of 

conventional classrooms, preset curricula, and traditional teacher roles.” 

(TYACK & CUBAN, 1995: 102). 

 

Apesar das ideias reformistas, a organização pedagógica da sala de aula 

continua, na maioria das nossas escolas estruturada com base na “classe” (temos 

um grupo de alunos dentro da sala de aula que num determinado tempo 

aprendem sob a responsabilidade de um professor um conjunto delimitado de 

conhecimentos, geralmente em simultâneo). Segundo BARROSO (2001: 80), 

apesar das críticas, das inovações e das reformas, a “classe” continua a ser, no 

                                                 

119 Este texto, na sua essência, também aparece em TYACK & TOBIN (1994: 471), embora tenha 

sido ligeiramente reformulado. 
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essencial, o módulo de base de todos os arranjos organizacionais, espaciais, 

temporais, pedagógicos, disciplinares, etc. que estruturam a escola, regulam as 

actividades dos alunos e definem as práticas dos professores. 

Porém, na escola120 que estudei, no estudo de caso (na E. B. 1 de Chão 

das Donas), houve uma altura em que não era assim. Houve um tempo em que 

os alunos, ou pelo menos parte deles, não estavam fechados dentro da sua sala 

de aula e não tinham apenas um professor, mas sim uma equipa de docentes à 

sua disposição. Houve uma altura em que a “P3” de Chão das Donas funcionava 

em área aberta, de acordo com o ideal de “reinvenção” a que se referem TYACK 

& CUBAN. No entanto, esse ideal não teve sucesso neste caso, como em muitos 

outros. 

Para BARROSO (2001: 75), a explicação do insucesso de muitas reformas 

está relacionada com múltiplas causas, não podendo ser generalizada a todas as 

situações ou contextos, daí a opção metodológica (nesta investigação) por um 

estudo de caso. Além disso, para mim é importante compreender como os 

factores de mudança são vividos por dentro, pela própria escola (daí também a 

perspectiva organizacional). Como nos diz BARROSO: 

 

“Muitas têm sido as análises que, privilegiando uma abordagem política e 

sociológica das reformas, mostram as várias racionalidades subjacentes a estes 

processos de mudança, no quadro de uma evolução mais geral do papel do Estado, da 

Sociedade e da Economia na educação. A partir de outros pontos de vista, é possível, 

igualmente, analisar estas reformas (o seu significado e os seus resultados) à luz do 

confronto entre diferentes lógicas e actores políticos, correntes pedagógicas ou 

estratégias de mudança. Contudo, poucas vezes se insiste num olhar interno e extensivo 

ao próprio objecto da reforma – a escola como instituição e organização –, procurando, 

na longa duração da sua história, não o que mudou ou é suposto ter mudado, mas sim o 

                                                 

120 Como já tive a oportunidade de referir, escolhi também a E. B. 1 de Chão das Donas porque 

em 1982 era uma “P3” que se apresentava como um modelo exemplar de escola de área aberta. 

Constatei isso mesmo numa das fontes a que recorri (um excerto do programa de televisão: PAÍS 

PAÍS - de 19 de Março de 1982). Nessa altura, segundo o relato de um dos professores, existia 

uma equipa de trabalho por áreas e os professores funcionavam, de facto, em equipa. Todavia, 

mais tarde a escola deixou de funcionar desse modo. Voltarei a este assunto no próximo capítulo. 
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que permanece, deliberadamente ou por “esquecimento” e “impotência” dos 

reformadores, ou, ainda, por “resistência” activa ou passiva dos reformados.” 

(BARROSO, 2001: 75). 

 

Neste estudo tenciono insistir no olhar interno a que BARROSO se refere 

na citação anterior. Quero compreender não só o que permaneceu e mudou numa 

escola de área aberta, mas principalmente os porquês, ou seja, as razões que 

condicionaram a resistência a um determinado paradigma escolar.   

No seguimento do enunciado no parágrafo anterior, irei agora apresentar o 

problema de investigação – já expresso na introdução deste trabalho através da 

seguinte interrogação: 

 

Tendo em conta que o projecto normalizado P3 pretendia uma outra escola 

em termos conceptuais, e uma vez que na fase inicial da E. B. 1 de Chão das 

Donas houve trabalho em área aberta, porque razão deixou esta de funcionar 

dessa forma? 

 

Dito de um outro modo, porque falhou essa inovação que tentou introduzir 

mudanças estruturais na organização pedagógica da escola, nos aspectos 

espaciais, temporais e na organização didáctica? Ou ainda, que factores de 

resistência à mudança, que obstáculos e problemas, impediram a ruptura com 

uma concepção mais “tradicional” de escola no caso da E.B. 1 de Chão das 

Donas? 

Para avaliar a qualidade, pertinência e relevância da questão enunciada, 

segui as orientações de ALMEIDA & FREIRE (2003: 41), que nos sugerem, para 

a apreciação de um problema, os seguintes parâmetros a ter em consideração: 

- O problema deve ser real ou concreto, não se circunscrevendo a uma 

mera intuição ou ideia vaga, mesmo que isso possa estar na origem do problema 

a definir; 

- O problema deve reunir condições para ser estudado (meios técnicos e 

materiais, disponibilidade dos contextos envolvidos) e poder ser operacionalizado 

através de uma hipótese científica (ou várias, acrescentaria eu); 
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- O problema deve ser relevante para a teoria e/ou para a prática; 

- O problema deve estar formulado de uma forma suficientemente clara e 

perceptível. 

Depois de verificar que a questão satisfazia estes requisitos, fui 

impulsionado para um conjunto de várias outras perguntas que, por serem mais 

específicas, muito me ajudaram a definir e a compreender os objectivos desta 

investigação: 

1 - De que modo os professores, os actores principais neste contexto, 

reagiram às mudanças pedagógicas e arquitectónicas? Como foram afectados e 

que dificuldades encontraram? 

2 - Como foram implementadas as escolas de área aberta em Portugal? 

3 - Que razões levaram à modificação do espaço físico original proposto 

para uma escola tipo “P3”? Porque fecharam as áreas abertas? 

4 - Que transformações sofreu uma escola de área aberta desde a sua 

criação até aos nossos dias? 

O aparecimento de todas estas dúvidas conduziu-me novamente a uma 

busca e indagação de outros dados, de modo a explorar possíveis respostas e a 

descobrir novas questões. Embora, como referem BOGDAN & BILKEN (1994: 

50), os investigadores qualitativos não recolham dados ou provas com o objectivo 

de confirmar ou de anular hipóteses construídas previamente, decidi considerar, 

com o conhecimento adquirido sobre esta temática e após a formulação do 

problema, uma série de hipóteses que poderiam justificar o insucesso das escolas 

de área aberta. A intenção da formulação destas possíveis respostas não era de 

todo fechar o campo da investigação, mas antes pelo contrário estimular novos 

caminhos de pesquisa – por exemplo, através do questionamento de uma 

hipótese durante uma entrevista poderia, de acordo com as respostas obtidas, 

traçar novos percursos, definir objectivos mais específicos e até descobrir novos 

sujeitos de inquirição. Poderemos ver de seguida algumas hipóteses formuladas 

inicialmente, com intenções exploratórias (é importante referi-lo), pois convém 

salientar que o conjunto de explicações encontradas é muito mais vasto e 

complexo, bastará observar o anexo V (Grelha de análise de conteúdo, em 

ANEXOS – Parte A) para compreender isso mesmo. 
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Hipóteses formuladas no início deste estudo: 

- A área aberta nas escolas “P3” foi fechada porque os professores não 

tiveram uma formação adequada que lhes permitisse aprender a trabalhar desse 

modo; 

- O Ministério da Educação não deu o acompanhamento/apoio necessário 

aos professores das “P3”; 

- O rácio professor/alunos por núcleo era excessivo, tendo em conta as 

especificidades pedagógicas que este projecto apresentava; 

- O concurso de colocação de professores penalizou o trabalho em área 

aberta, a “rotatividade” do corpo docente era inadequada para implementar uma 

inovação deste tipo; 

- Existiam erros na concepção arquitectónica das escolas “P3” que 

prejudicavam o trabalho em área aberta. 

 

 

4. Finalidades do estudo 

 

A finalidade fulcral desta investigação é, como se percebeu através da 

exposição do problema, conhecer as razões que contribuíram para o insucesso 

da implementação das escolas de área aberta em Portugal. De acordo com 

BARROSO (2001: 81), esta reforma, ou a introdução desta inovação, falhou, pois, 

tal como em outras reformas, “mexeram em determinadas dimensões da estrutura 

da classe, mas mantiveram tudo o resto, acabando por ser bloqueadas pela 

própria reacção regeneradora da estrutura original”. O propósito fundamental 

deste trabalho, especialmente através do estudo de caso realizado, é ilustrar e 

tentar esclarecer esta problemática, dando a conhecer situações concretas do tipo 

de acções (e reacções, ou falta delas) que conduziram à regeneração da 

monodocência e ao fim do ensino em área aberta. Contudo, embora exista uma 

finalidade principal, foram definidos vários objectivos, também em conformidade 

com este estudo, nomeadamente os seguintes: 
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- Contribuir para o enriquecimento do corpus documental sobre escolas de 

área aberta, recolher informação que possa ser utilizada em futuras 

investigações; 

- Apresentar, através de um estudo de caso, os vários contornos de um 

processo de mudança; 

- Identificar causas que conduziram ao insucesso das escolas de área 

aberta em Portugal. 

 

 

5. Técnicas utilizadas para a recolha de informação 

 

WALSH; TOBIN & GRAUE (2002: 1055) referem que o investigador 

interpretativo tem basicamente três formas de recolher informação sobre as 

actividades que decorrem em cenários “autênticos”, podem fazê-lo através da 

observação, da realização de entrevistas e da análise documental. SILVERMAN 

(2008: 18) acrescenta ainda, sobre este aspecto, as gravações áudio e vídeo: 

 

“There are four major methods used by qualitative researchers: 

• observation 

• analyzing texts and documents 

• interviews and focus groups 

• audio and video recording.” 

(SILVERMAN, 2008: 18). 

 

No quadro 9 podemos observar os diferentes tipos de utilização que podem 

ter estes “métodos”121 – segundo SILVERMAN (2008: 19): 

                                                 

121 Em vez da palavra método seria mais pertinente a utilização da palavra técnica, tal como é 

proposto por muitos outros autores, ver, por exemplo, ALMEIDA et al. (2007: 229). Enquanto que 

as técnicas de pesquisa são instrumentos que poderão ser utilizados em diferentes tipos de 

investigação para a recolha e o tratamento de dados, os métodos consistem num conjunto de 

estratégias que organizam a pesquisa e permitem seleccionar as técnicas mais adequadas 

(ALMEIDA et al., 2007: 228). O quadro 9 permite-nos comparar a pesquisa quantitativa da 
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Quadro 9 – Different uses for four methods (SILVERMAN, 2008: 19) 
Methodology  

Method Quantitative research Qualitative research 

Observation Preliminary work, e.g. 

prior to framing 

questionnaire 

Fundamental to 

understanding  another 

culture 

Textual analysis Content analysis, i. e. 

counting in terms of 

researchers’ categories 

Understanding 

participants’ categories 

Interviews Survey research: mainly 

fixed-choice questions to 

random samples 

‘Open-ended’ questions 

to small samples 

Audio and video 

recording 

Used infrequently to 

check the accuracy of 

interview records 

Understanding the 

organization of talk, gaze 

and body movements 

 

Ao longo desta investigação foram utilizadas várias técnicas que 

permitiram uma complementaridade na recolha de informação. Seria impossível 

neste caso, tal como acontece na generalidade da pesquisa efectuada de acordo 

com um paradigma qualitativo (e até mesmo quantitativo), obtermos os dados 

desejados somente através de uma única técnica. Além disso, a variedade não só 

permitiu validar os dados, pois puderam ser confirmados através de diversas 

fontes, mas também se revelou absolutamente fundamental, uma vez que é 

necessário ter em consideração as vantagens, mas também não poderemos 

esquecer que existem limitações em cada uma das técnicas utilizadas, sendo 

estas complementares quando o que se pretende é uma visão o mais holística 

possível sobre a realidade que se deseja estudar. Tal poderá ser facilmente 

constatado através da síntese que é apresentada nas páginas seguintes, retirada 

de ALMEIDA et al. (2007: 213) – ver quadro 10: 

                                                                                                                                                    

qualitativa em termos da utilização que pode ser feita da observação, da análise textual, das 

entrevistas e dos registos áudio e vídeo. De salientar alguma perplexidade existente nesta tabela, 

uma vez que é utilizado o termo método numa das colunas e metodologia nas outras duas. 
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Quadro 10 – Virtualidades e limites de algumas técnicas usadas na pesquisa 
sociológica 

 Vantagens Limites 

Inquérito 

por 

questionário 

1) Torna possível a recolha 

de informações sobre 

grande número de 

indivíduos. 

2) Permite comparações 

precisas entre as 

respostas dos inquiridos. 

3) Possibilita a 

generalização dos 

resultados da amostra à 

totalidade da população. 

1) O material recolhido 

pode ser superficial. A 

padronização das 

perguntas não permite 

captar diferenças de 

opinião significativas ou 

subtis entre os 

inquiridos. 

2) As respostas podem 

dizer respeito mais ao 

que as pessoas dizem 

que pensam do que ao 

que efectivamente 

pensam. 

Entrevista 1) Permite aprofundamento 

da percepção do sentido 

que as pessoas atribuem 

às suas acções. 

2) Torna-se flexível porque 

o contacto directo 

permite explicitação das 

perguntas e das 

respostas. 

1) É menos útil para 

efectivar 

generalizações. O que 

se ganha em 

profundidade perde-se 

em extensividade. 

2) Implica interacções 

directas. As respostas 

podem ser 

condicionadas pela 

própria situação da 

entrevista. Estes efeitos 

devem ser tidos em 

conta. 
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 Vantagens Limites 

Análise 

documental 

1) Pode traduzir-se em 

informação diversa de 

acordo com as 

características do 

documento. Quer sobre 

informação muito 

abrangente (estatísticas, 

por ex.), quer sobre 

informação em 

profundidade (temas 

específicos). 

1) Depende-se das fontes 

que existem e da sua 

melhor ou pior 

qualidade, 

verosimilhança, 

representatividade, etc. 

2) A quantidade de 

informação recolhida é 

em geral enorme e 

dispersa, o que exige 

tratamento e análise 

mais demorados. 

Pesquisa de 

terreno 

(observação 

participante) 

1) Garante uma informação 

rica e profunda. 

2) Permite flexibilidade ao 

investigador porque lhe 

torna possível mudar de 

estratégia e seguir novas 

pistas que aparecem. 

1) Só pode ser utilizada 

para estudar pequenos 

grupos ou comunidades. 

2) Levanta dificuldades de 

generalização. 

 

Foram essencialmente estas quatro técnicas, apresentadas no quadro 10, 

que permitiram a recolha da informação que foi analisada à medida que se iam 

conhecendo os vários elementos desta investigação. De destacar que a 

observação no terreno serviu essencialmente para comprovar que as mudanças 

ocorridas tinham sido efectivas, ou seja, que a Escola de Chão das Donas deixou 

de facto de funcionar em área aberta. As fotografias e filmes realizados 

permitiram uma observação e análise aprofundada, mas também serviram para 

rever alguns aspectos, posteriormente à saída do terreno. 

Quanto à análise documental, convém referir que antecedeu a ida para o 

terreno e continuou após o encerramento do trabalho de campo, realizou-se por 
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isso ao longo de toda a investigação. Foi vasta a diversidade de documentos 

consultados, desde textos legais e documentos oficiais; publicações diversas 

(livros, artigos de jornais e revistas, trabalhos científicos, pedagógicos e culturais); 

estatísticas; relatórios técnicos; regulamentos; circulares e normas (documentos 

de circulação “interna”); documentos administrativos e pedagógicos de arquivo; 

actas; projectos; plantas arquitectónicas; jornais de escola; listas de material 

didáctico; fotografias; filmes (não só os realizados por mim, mas também outros 

de divulgação televisiva) e, como não poderia deixar de ser, a Internet foi 

constantemente uma “fonte” muito “rica” para praticamente todo o tipo de 

informação. 

As bibliotecas consultadas, e onde foi efectuada pesquisa, foram as 

seguintes: 

1. Biblioteca dos Olivais (pertencente à Câmara Municipal de Lisboa);  

2. Orlando Ribeiro (pertencente à Câmara Municipal de Lisboa); 

3. Penha de França (pertencente à Câmara Municipal de Lisboa); 

4. Bibliotecas da Universidade de Lisboa, especialmente a biblioteca do 

Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências, a biblioteca 

Central da Faculdade de Ciências de Lisboa e a biblioteca da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação; 

5. Biblioteca Nacional de Portugal; 

6. Biblioteca da Ordem dos Arquitectos;  

7. Biblioteca/Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura; 

8. Biblioteca do Instituto Piaget de Almada; 

9. Escola Superior de Educação de Lisboa e respectivo arquivo morto; 

10. Biblioteca e Mediateca da Universidade de Aveiro; 

E ainda, a Rede de Bibliotecas do Ministério da Educação, como não 

poderia deixar de ser. Recentemente tenho consultado o SIBME – Sistema 

Integrado de Bibliotecas do Ministério da Educação, mas no início desta 

investigação essa base de dados ainda não existia e por isso tive a oportunidade 

de visitar o Centro de Informação Bibliográfica do Ministério da Educação, 

actualmente extinto e onde passou a funcionar o “Espaço Noesis” (na Av. 24 de 

Julho). Consultei também várias obras no Centro de Documentação e 
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Arquivo/Secretaria-Geral do Ministério da Educação (na Av. 5 de Outubro), no 

Núcleo de Arquivo Técnico das Construções Escolares e na Biblioteca-Museu do 

Ensino Primário. 

Porém, seria impossível compreender em detalhe o que sucedeu no estudo 

de caso sem aceder a fontes de informação da Escola de Chão das Donas, por 

essa razão foram recolhidos os seguintes elementos: 

- Livro de registo das visitas respeitantes aos serviços de inspecção e 

disciplinares (livro D) – embora não tenha muito interesse, serviu para inferir que 

as recomendações, sugestões e observações dos inspectores nunca se 

preocuparam com a gestão do espaço escolar; 

- Plano de Emergência Interno; 

- Projecto Educativo; 

- Regulamento Interno; 

- Registos de matrículas; 

- Álbuns fotográficos pertencentes à escola (tive a oportunidade de 

consultar três); 

- Livro de Actas de Chão das Donas; 

- Livros E – da correspondência expedida (são 2 livros). 

Outros instrumentos foram ainda utilizados no terreno, como sejam o uso 

de notas de campo (com comentários sobre a pesquisa) e o diário do investigador 

(com os relatos das situações ocorridas mais relevantes). Porém, se tivesse que 

destacar uma técnica de recolha de informação com maior relevo nesta tese de 

doutoramento, provavelmente elegia a entrevista, uma vez que com o contacto 

directo com as pessoas que vivenciaram as diversas realidades pude, na recolha 

de testemunhos, criar “nova” informação. Considero por isso de extrema 

importância os testemunhos orais de professores e outros actores educativos, 

ouvir as suas vozes, a sua percepção, as experiências, os episódios, os contextos 

e a forma como encaram (e encararam) as realidades vividas. Graças à 

realização de entrevistas foi produzida muita informação que não existia 

anteriormente e que pode agora ser facilmente consultada na Parte B dos 

Anexos. 
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Foi construído um guião principal para acompanhar a realização das 

entrevistas, todavia, é fundamental realçar que muitos outros guiões de 

entrevistas foram construídos ao longo desta investigação, fazendo-se a devida 

adequação das questões ao “tipo” de entrevistado, não sendo nunca respeitada 

integralmente a sequência de perguntas inicialmente prevista. Como se pode 

constatar na parte B dos Anexos, podem ser consultados guiões diferentes em 

várias pastas, servindo esses documentos como orientadores e não como meros 

prescritores do processo de trabalho a realizar. A necessidade de criar outras 

perguntas surgiu em parte devido à grande diversidade de tipos de pessoas a 

entrevistar. Porém, existiu um guião que serviu como “base de partida” para a 

construção de todos os outros (ver ANEXOS – Parte A), havendo margem de 

manobra para muita “improvisação”. De acordo com as respostas obtidas eram 

feitas novas perguntas (fora do guião), sendo conveniente por isso salientar que 

não existem duas entrevistas iguais, houve sempre uma grande abertura em 

relação ao tipo de respostas que eram dadas e foram frequentes as “saídas” do 

guião para tornar mais claros os pontos de vista dos entrevistados, havendo ainda 

ocasiões onde algumas perguntas foram canceladas (porque já tinham tido de 

algum modo resposta, em situações em que o entrevistado respondia a mais do 

que uma questão), ou até outras situações em que se misturou “conversa 

informal” com a entrevista. No entanto, antes da partida para o “terreno”, foi 

sempre feita uma lista de questões a levantar. 

Apesar da enorme diversidade de entrevistas realizadas (nalgumas segui o 

guião com maior rigor, mas noutras, seduzido pelo discurso que me era 

apresentado, fui questionando as respostas que me eram dadas), se tivesse de 

classificar o “modelo” de entrevista realizada teria de as classificar como semi- 

-estruturadas. De acordo com SCHWANDT (2007: 163), a entrevista semi- 

-estruturada, em profundidade, tem como objectivo a elucidação de histórias com 

base na experiência dos indivíduos. Apesar de haver um guião, existe liberdade 

para não respeitá-lo na íntegra (várias decisões foram tomadas somente na 

situação da entrevista). Como refere FLICK (2004: 106): 
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“É uma característica dessas entrevistas que questões mais ou menos abertas 

sejam levadas à situação de entrevista na forma de um guia da entrevista. Espera-se que 

essas questões sejam livremente respondidas pelo entrevistado.” 

(FLICK, 2004: 106). 

 

Outros autores (como SOUSA, 2005) preferem utilizar uma terminologia 

alternativa, ou seja, entrevista semi-dirigida em vez de semi-estruturada. Para 

SOUSA (2005: 249): 

 

“Trata-se de uma forma de entrevista que se emprega em situações onde há a 

necessidade de explorar a fundo uma dada situação vivida em condições precisas. Por 

exemplo, sobre a experiência de vários professores sobre a aplicação de uma dada 

metodologia, sobre a experimentação de uma nova técnica educacional, etc. É permitida 

ao entrevistado uma certa liberdade nas respostas mas não para sair do tema proposto, 

enveredando por assuntos diferentes.” 

(SOUSA, 2005: 249). 

 

Como podemos constatar, a entrevista semi-estruturada é a que mais se 

coaduna com os objectivos da pesquisa efectuada. Uma atitude de rigidez do 

entrevistador, fixando-se somente no guião, pode criar estímulos que tenderão a 

interromper relatos do entrevistado no momento errado (FLICK, 2004: 106). Além 

disso, pode criar momentos de tensão, se as pessoas querem continuar a relatar 

as suas experiências é porque estas são (ou foram) importantes para elas. A 

minha atitude em trabalho de campo foi a de tentar “absorver” toda a informação 

que me era transmitida. Ao contrário do que foi feito, um investigador que se 

preocupe apenas com as perguntas do guião, em vez de seguir o assunto com o 

objectivo de um maior aprofundamento (e de descobrir novas variáveis), poderá 

querer passar rapidamente para o tema seguinte e arriscar-se-á a perder 

informações preciosas. Este tipo de investigador, ignorando a possibilidade de 

tudo o que de novo poderia ouvir, poupará certamente tempo, mas perderá muitos 

detalhes que farão toda a diferença na construção das percepções daqueles que 

queremos realmente entender. 
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Uma das questões inicialmente problemáticas foi a decisão do uso de 

nomes “verdadeiros” na realização das entrevistas. Tive o cuidado de falar com as 

pessoas, explicando-lhes as intenções da investigação e de lhes pedir 

autorização (que se encontra em declarações por escrito que arquivei) para poder 

reproduzir as gravações efectuadas. A questão da protecção da identidade é 

abordada por Pat SIKES (2010: 16) que considera que o não anonimato dos 

entrevistados depende do contexto da investigação. SILVERMAN (2008: 320), 

mostrando-se em completa sintonia com esta posição, refere o seguinte: 

 

“However, as always, social context is crucial. Certain people in particular contexts 

may actually want to be identified in your research report and feel let down if their identity 

is concealed.” 

(SILVERMAN, 2008: 320). 

 

Justificando ainda esta opção, nunca é demais salientar que o contexto 

histórico que se pretendeu retratar não traria prejuízo para os entrevistados, tendo 

em conta que não se pretende atribuir responsabilidades a nenhum deles, tendo 

também já passado algumas décadas sobre os principais acontecimentos em 

análise. Além disso, e de acordo com a citação anterior, houve uma manifestação 

de desejo na identificação de cada pessoa.  

Os quadros 11 e 12 apresentam uma síntese das principais entrevistas 

efectuadas, faltando aqui a descriminação de muitas outras que por serem 

“exploratórias” optei por não as incluir neste espaço, apesar da enorme 

importância que tiveram, servindo para delinear toda a pesquisa. 

 

Quadro 11 – Síntese das entrevistas realizadas no Algarve 
Nome Cargo/Funções Observações Data Gravação Duração Local 

Agostinha Antiga professora da escola Trabalhou nove anos na 

E.B. 1 de Chão das Donas, 

desde o ano lectivo de 

1980/1981 – ano em que a 

escola foi inaugurada – até 

ao ano de 1988/1989. 

29JUN06 DW_A0082.wav 

DW_A0083.wav 

DW_A0084.wav 

DW_A0085.wav 

DW_A0086.wav 

DW_A0087.wav 

DW_A0088.wav 

6’29’’ 

9’42’’ 

3’40’’ 

12’10’’ 

2’31’’ 

29’’ 

40’’ 

Portimão 
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Agostinha Antiga professora da escola  09NOV06 DW_A0144.wav 5’05’’ Portimão 

Cândida Antiga professora da escola Entrevista telefónica 

(transcrição 2). 

28FEV08 DW_A0253.wav 9’14’’ Lisboa / 

Algarve 

Clotilde Professora/coordenadora 

da E. B. 1 de Chão das 

Donas 

 22JUN06 DW_A0073.wav 

DW_A0074.wav 

DW_A0075.wav 

DW_A0076.wav 

DW_A0077.wav 

DW_A0078.wav 

DW_A0079.wav 

7’’ 

4’48’’ 

2’04’’ 

11’01’’ 

4’18’’ 

20’41’’ 

1’25’’ 

Chão das 

Donas 

Élia Antiga professora da escola  26OUT06 DW_A0101.wav 

DW_A0102.wav 

DW_A0103.wav 

DW_A0104.wav 

DW_A0105.wav 

DW_A0106.wav 

DW_A0107.wav 

4’’ 

15’20’’ 

7’36’’ 

6’56’’ 

4’44’’ 

1’12’’ 

2’51’’ 

Portimão 

Emídia Auxiliar de acção educativa  31OUT06 DW_A0128.wav 

DW_A0129.wav 

17’02’’ 

5’34’’ 

Chão das 

Donas 

Gisela Presidente do Conselho 

Executivo 

 12JUN06 DW_A0048.wav 

DW_A0049.wav 

DW_A0050.wav 

10’43’’ 

5’41’’ 

1’42’’ 

Portimão 

Hélder 

 

Antigo professor da escola 

 

 

 12JUN06 

 

DW_A0051.wav 

DW_A0052.wav 

DW_A0053.wav 

DW_A0054.wav 

DW_A0055.wav 

DW_A0056.wav 

DW_A0057.wav 

3’19’’ 

6’23’’ 

19’05’’ 

5’26’’ 

1’48’’ 

6’’ 

22’’ 

Portimão 

 

Hélder 

 

Antigo professor da escola 

 

 13JUN06 

 

 

DW_A0059.wav 

IMAG0001.ASF 

IMAG0002.ASF 

IMAG0003.ASF 

IMAG0004.ASF 

IMAG0005.ASF 

IMAG0006.ASF 

6’25’’ 

4’’ 

1’08’’ 

6’’ 

59’’ 

2’13’’ 

1’00’’ 

Portimão 

 

Portimão 

 

Hélder Antigo professor da escola  09NOV06 DW_A0143.wav 19’36’’ Portimão 
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José 

Alfredo 

Antigo Inspector  29JUN06 DW_A0089.wav 

DW_A0090.wav 

DW_A0091.wav 

DW_A0092.wav 

DW_A0093.wav 

DW_A0094.wav 

DW_A0095.wav 

DW_A0096.wav 

DW_A0097.wav 

IMAG0001.ASF 

IMAG0002.ASF 

1’01’’ 

6’57’’ 

9’42’’ 

1’15’’ 

4’22’’ 

8’28’’ 

7’39’’ 

3’37’’ 

11’02’’ 

12’38’’ 

10’09’’ 

Tavira 

José 

Alfredo e 

Ana Maria 

Antigo Inspector e antiga 

Professora na P3 de São 

Brás de Alportel 

 16NOV06 DW_A0146.wav 

DW_A0147.wav 

DW_A0148.wav 

DW_A0149.wav 

DW_A0150.wav 

DW_A0151.wav 

DW_A0152.wav 

DW_A0153.wav 

DW_A0154.wav 

IMAG0001.ASF 

4’’ 

11’43’’ 

35’29’’ 

19’15’’ 

1’35’’ 

4’’ 

17’57’’ 

3’32’’ 

22’’ 

5’30’’ 

Olhão 

José 

Pereira 

Antigo Delegado Escolar  20NOV06 DW_A0158.wav 

DW_A0159.wav 

DW_A0160.wav 

DW_A0161.wav 

DW_A0162.wav 

15’07’’ 

5’49’’ 

26’39’’ 

1’59’’ 

3’56’’ 

Alvor 

Marco Antigo aluno da escola  23NOV06 DW_A0171.wav 

DW_A0172.wav 

DW_A0173.wav 

IMAG0029.ASF 

1’18’’ 

8’16’’ 

52’’ 

1’12’’ 

Silves 

Maria 

Adelaide 

Antiga professora da escola  07NOV06 DW_A0135.wav 

DW_A0136.wav 

DW_A0138.wav 

DW_A0139.wav 

DW_A0140.wav 

IMAG0068.ASF 

IMAG0069.ASF 

5’’ 

15’08’’ 

21’04’’ 

11’15’’ 

1’13’’ 

1’42’’ 

58’’ 

Chão das 

Donas 
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IMAG0070.ASF 33’’ 

Maria 

Adelaide 

Antiga professora da escola  20NOV06 DW_A0156.wav 43’’ Chão das 

Donas 

Maria 

Franco 

Auxiliar de acção educativa  26OUT06 DW_A0108.wav 

DW_A0109.wav 

DW_A0110.wav 

DW_A0111.wav 

DW_A0112.wav 

IMAG0005.ASF 

IMAG0008.ASF 

IMAG0009.ASF 

6’56’’ 

3’43’’ 

23’’ 

6’04’’ 

5’00’’ 

49’’ 

19’’ 

20’’ 

Chão das 

Donas 

Maria 

Franco 

Auxiliar de acção educativa  31OUT06 IMAG0029.ASF 18’’ Chão das 

Donas 

Maria José 

 

Antiga professora da escola  22JUN06 DW_A0064.wav 

DW_A0065.wav 

DW_A0066.wav 

DW_A0067.wav 

DW_A0068.wav 

DW_A0069.wav 

DW_A0070.wav 

DW_A0071.wav 

DW_A0072.wav 

31’’ 

7’12’’ 

8’27’’ 

5’38’’ 

6’11’’ 

6’57’’ 

3’40’’ 

1’00’’ 

1’57’’ 

Portimão 

 

 

 

 

 

 

 

Portimão 

 

Maria José Antiga professora da escola  07NOV06 DW_A0132.wav 

DW_A0133.wav 

DW_A0134.wav 

2’50’’ 

9’53’’ 

1’09’’ 

Portimão 

Telma Antiga professora da escola Voltou a leccionar nesta 

escola no ano lectivo de 

2006/2007 

31OUT06 DW_A0126.wav 

DW_A0127.wav 

IMAG0048.ASF 

IMAG0050.ASF 

IMAG0051.ASF 

IMAG0052.ASF 

IMAG0053.ASF 

16’17’’ 

13’10’’ 

1’32’’ 

1’23’’ 

58’’ 

21’’ 

52’’ 

Chão das 

Donas 

 
Quadro 12 – Síntese de “outras” entrevistas realizadas 

Nome Cargo/Funções Observações Data Gravação Duração Local 

Eugénia Vice-presidente do 

Conselho Executivo de um 

 08FEV08 DW_A0246.wav 

DW_A0247.wav 

31’’ 

29’’ 

Lisboa 
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agrupamento de escolas 

nos Olivais. Além disso, é 

encarregada de educação 

de uma das alunas que 

frequenta a E.B. 2, 3. 

DW_A0248.wav 

DW_A0249.wav 

8’59’’ 

1’10’’ 

Fernanda 

Castelo 

Arquitecta que trabalhou na 

Direcção-Geral das 

Construções Escolares. 

Iniciou funções na D.G.C.E. 

em 1973 e, entre outras 

coisas, desenhou mobiliário 

para as escolas. 

05DEZ07 DW_A0235.wav 

DW_A0236.wav 

DW_A0238.wav 

DW_A0239.wav 

DW_A0240.wav 

6’49’’ 

27’00’’ 

6’31’’ 

37’02’’ 

3’37’’ 

Lisboa 

Fernanda 

Castelo 

  06DEZ07 DW_A0241.wav 

DW_A0243.wav 

17’41’’ 

2’50’’ 

Lisboa 

Filomena 

Beja 

Técnica de documentação 

do Núcleo de Arquivo 

Técnico de Construções 

Escolares do Ministério da 

Educação. 

Segundo as suas palavras, 

viu “nascer” e “crescer” o 

Projecto P3. 

30JAN07 DW_A0209.wav 

DW_A0210.wav 

DW_A0211.wav 

34’12’’ 

37’59’’ 

2’49’’ 

Lisboa 

Filomena 

Beja 

  13FEV07 DW_A0216.wav 

DW_A0217.wav 

3’10’’ 

8’00’’ 

Lisboa 

Helena 

Mendes 

O Programa de Apoio a 

Professores de Escolas de 

Área Aberta foi dinamizado 

pela professora Maria 

Helena Mendes, como 

técnica da D.G.E.B. 

 29JUL08 DW_A0258.wav 

DW_A0259.wav 

DW_A0260.wav 

49’02’’ 

6’42’’ 

12’59’’ 

Lisboa 

Helena 

Mendes e 

Manuela 

Bruxelas 

A professora Helena 

Mendes, como já foi 

referido, trabalhou na 

dinamização do Programa 

de Apoio a Professores de 

Escolas de Área Aberta, foi 

técnica superior da DSPRI 

(Direcção de Serviços do 

Ensino Primário). Manuela 

Bruxelas trabalhou como 

arquitecta para a D.G.C.E. 

(Direcção-Geral das 

Construções Escolares). 

 11JUN08 DW_A0254.wav 

DW_A0255.wav 

DW_A0256.wav 

DW_A0257.wav 

25’01’’ 

36’53’’ 

18’27’’ 

9’50’’ 

Lisboa 

Hermínia 

Pedro 

Antiga professora de 

metodologia na antiga 

Escola do Magistério 

Primário de Aveiro. 

Entrevista realizada no DCE 

da Universidade de Aveiro. 

17JAN07 DW_A0198.wav 40’12’’ Aveiro 

Inês Ex-aluna de uma escola P3. No seu 3º e 4º ano de 

escolaridade frequentou 

uma escola P3. 

28NOV07 DW_A0234.wav 14’46’’ Lisboa 

João 

Marques 

Inspecção-Geral de 

Educação de Faro 

Esta entrevista com o Dr. 

João Marques foi realizada 

16NOV06 DW_A0155.wav 2’36’’ Lisboa / 

Faro 
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pelo telefone. Telefonei 

antes para a Delegação 

Regional do Algarve e pedi 

registos escritos, relatórios 

de inspecção, projectos, 

plantas e outros 

documentos sobre a escola 

de Chão das Donas ou 

sobre escolas de “área 

aberta”, como não tinham 

nada pediram-me para ligar 

para a Inspecção-Geral de 

Educação (de Faro). Foi o 

que fiz, sendo esta 

gravação a última conversa 

que tivemos. Enfim, os 

registos da Inspecção 

relativamente à escola de 

Chão das Donas, antes de 

1996 (porque nessa altura 

foi feita uma migração de 

dados para um programa 

informático), foram 

“perdidos”, como pude 

perceber pela gravação 

(transcrição 1). 

João 

Messias e 

Sérgio 

Coelho 

Arquitectos que trabalharam 

na equipa do projecto P3. O 

arq. João Messias chegou a 

trabalhar também no P5 e o 

arq. Sérgio Coelho, entre 

outras coisas, iniciou a 

concepção do mobiliário 

para as escolas de área 

aberta P3. 

Inicialmente estava previsto 

apenas um entrevistado, ou 

seja, o arquitecto João 

Messias. Felizmente, 

tivemos a sorte de contar 

com a presença do 

colega/sócio Sérgio Coelho 

que apareceu no espaço 

(atelier dos arquitectos) 

onde estávamos a realizar a 

entrevista. As perguntas 

passaram a ser dirigidas 

aos dois, não havendo uma 

ordem específica para 

quem respondia em 

primeiro lugar. 

 

30OUT07 DW_A0229.wav 

DW_A0230.wav 

DW_A0231.wav 

DW_A0232.wav 

25’50’’ 

1’35’’ 

18’04’’ 

44’50’’ 

Lisboa 

José 

Pacheco 

Desde 1976, até à sua 

aposentação, foi professor 

e coordenador da Escola da 

Ponte.  

Entrevista realizada na 

Escola da Ponte. 

29NOV06 DW_A0178.wav 

DW_A0179.wav 

DW_A0180.wav 

DW_A0181.wav 

22’24’’ 

2’58’’ 

4’11’’ 

3’25’’ 

Vila das 

Aves 

José 

Pinheiro 

Antigo professor da Escola 

do Magistério Primário de 

Lisboa 

Leccionou Didáctica 

Especial e Legislação e 

Administração Escolares 

27NOV06 DW_A0175.wav 25’33’’ Lisboa 

José Veiga Antigo Ministro da Esteve com estas funções 30OUT06 DW_A0115.wav 2’’ Lisboa 
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Simão Educação Nacional entre 1970 e 1974. Neste 

último ano, já depois da 

saída de Veiga Simão, foi 

inaugurada a primeira P3 

(em Quarteira). Todavia, as 

primeiras escolas de área 

aberta em Portugal foram 

inauguradas durante o seu 

mandato, como por 

exemplo: a escola da Moita 

e a de Baixa da Banheira, 

em 1973. 

DW_A0116.wav 

DW_A0117.wav 

DW_A0118.wav 

31’05’’ 

20’21’’ 

15’01’’ 

José Veiga 

Simão 

Antigo Ministro da 

Educação Nacional 

 01MAR07 DW_A0219.wav 25’57’’ Lisboa 

Júlia Serra Engenheira/técnica de 

documentação do Núcleo 

de Arquivo Técnico de 

Construções Escolares do 

Ministério da Educação 

 02MAR07 DW_A0220.wav 4’28’’ Lisboa 

Luíza 

Cortesão 

Professora Emérita da 

FPCE-UP 

Palestra de Luíza Cortesão 

realizada na FAUP sobre “o 

espaço da escola”, embora 

não seja uma entrevista tem 

depoimentos muito 

interessantes sobre as 

escolas de área aberta. 

24JAN07 LuízaCortesão.

wav 

45’31’’ Porto 

Lurdes 

Serrazina 

Presidente do Conselho 

Directivo da ESE de Lisboa 

Como mãe assistiu a uma 

experiência de escola de 

“área aberta”, uma vez que 

foi a escola que os seus 

filhos frequentaram. 

05DEZ06 DW_A0187.wav 

DW_A0188.wav 

11’30’’ 

4’21’’ 

Lisboa 

Maria 

Isabel 

Rodrigues 

Anjo 

A professora M.ª Isabel foi a 

única professora do Ensino 

Primário que fez parte da 

equipa que concebeu o 

Programa/estudo-base 

P3/projecto normalizado de 

escolas primárias, realizado 

em 1970 (que conduziria à 

construção das escolas de 

área aberta P3). 

Durante esta entrevista, 

realizada em sua casa, 

esteve presente Alberto 

Pedroso (seu marido). 

A professora Maria Isabel 

nasceu em 1926. 

20MAR07 DW_A0221.wav 

DW_A0222.wav 

23’25’’ 

3’01’’ 

Lisboa 

Rogério 

Fernandes 

Antigo Inspector-Geral do 

M.E.I.C. (Ministério da 

Educação e Investigação 

Científica) e antigo Director 

Geral do Ensino Básico. 

 22NOV06 DW_A0167.wav 

DW_A0168.wav 

DW_A0169.wav 

DW_A0170.wav 

IMAG0002.ASF 

1’55’’ 

20’35’’ 

3’10’’ 

6’11’’ 

3’28’’ 

Lisboa 

Rogério 

Fernandes 

e Maria da 

A professora Graça 

Fernandes fez parte da 

equipa que apresentou o 

Esta entrevista foi realizada 

em casa de Maria da Graça 

(esposa de Rogério 

04DEZ06 DW_A0184.wav 

DW_A0185.wav 

27’49’’ 

13’12’’ 

Lisboa 
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Graça 

Fernandes 

estudo do projecto 

normalizado de escolas 

primárias P3 em 1970. 

Fernandes).  
DW_A0186.wav 24’46’’ 

 

Como foi referido, não estão incluídas nestes dois quadros (11 e 12) as 

entrevistas “exploratórias” realizadas, assim como também não está o restante 

trabalho de campo “exploratório” e o material recolhido sobre outras escolas e 

instituições. A intenção de apresentar estes quadros é apenas para elucidar um 

pouco mais o leitor sobre o processo de recolha de informação e a forma de 

registo desse mesmo processo. Assim, para além dos depoimentos dos 

entrevistados que apresento nestes dois últimos quadros, foram realizadas 

inúmeras entrevistas e contactos dos quais resultaram muitos outros registos, 

gravações, filmes, imagens e informação pertinente para futuras investigações. 

Recolhi informação no Agrupamento de Escolas dos Olivais, na Escola Básica do 

1º ciclo de Montenegro (em Faro), na Escola da Ponte (por diversas vezes), na 

Escola Piloto de Mem Martins, em três escolas Finlandesas, em Helsínquia 

(Aurinkolahden, Korttelitalo Poikkilaakso e Ressu), na “P3” Coca Maravilhas (em 

Portimão), na “P3” de São Martinho do Porto e na “P3” de Telheiras (em Lisboa), 

para além de imensa informação que recolhi na “P3” de Chão das Donas – antes 

mesmo de saber se poderia ou não realizar o meu trabalho de campo mais 

intensivo e presencial dentro dessa escola, ou seja, antes da autorização formal 

que só obtive meses mais tarde. 

Um dos objectivos desta investigação é contribuir para o enriquecimento do 

corpus documental sobre as escolas de área aberta. Talvez tenha sido excessivo 

o trabalho de campo efectuado, mas a intenção é que a informação recolhida 

possa ser utilizada em futuras investigações. Tudo o que tive a oportunidade de 

gravar, registar e filmar no início da investigação guardei em ficheiros no meu 

computador pessoal, com a designação de “Trabalho de Campo Exploratório”. 

Embora esse material não faça parte do DVD de ANEXOS da tese poderá vir a 

ser utilizado mais tarde. Na pasta “Trabalho de Campo Exploratório” tenho, por 

exemplo, gravações de dois importantes testemunhos para a temática das 

construções escolares: a entrevista que realizei com uma professora que 
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trabalhou na Escola Piloto de Mem Martins e as conferências de Filomena Beja 

sobre “As Construções Escolares em Portugal” (realizadas em 2007 no ISCTE). 

Em todas as pessoas que ouvi tentei perceber a sua perspectiva (a 

perspectiva émica), mas, especialmente durante a fase de análise, estive atento 

às “imprecisões” que derivavam de uma interpretação muito pessoal dos 

entrevistados relativamente a alguns acontecimentos e conceitos. Por exemplo, 

para alguns professores trabalhar em área aberta seria simplesmente trabalhar 

sem paredes a dividir o núcleo, partilhando pontualmente material e algumas 

fichas de trabalho. Como já vimos anteriormente, trabalhar em área aberta exige 

um trabalho mais coordenado e elaborado. Houve por isso o cuidado de respeitar 

e de ter em consideração as duas perspectivas: émica e ética, mas também de 

confrontá-las de acordo com o contexto encontrado e procedendo a algum 

intercâmbio entre ambas que permitiu relativizar alguma da informação recolhida. 

Como refere GERVILLA CASTILLO (1998a: 172): 

 

“La entrevista y las encuestas suelen ser instrumentos útiles para profundizar en 

aspectos concretos. E igualmente la observación participante es, a menudo, un 

conocimiento directo, natural y experiencial de la cultura. El etnógrafo, a lo largo del 

trabajo de campo, analiza la cultura nativa y dialoga con la misma, realizándose un 

intercambio interpersonal entre ambas perspectivas «emic» (punto de vista nativo) y 

«etic» (punto de vista del observador).” 

(GERVILLA CASTILLO, 1998a: 172). 

 

Cabe portanto ao investigador fazer uma interpretação contextualizada do 

que é referido durante as entrevistas, tentando perceber o ponto de vista dos 

entrevistados, mas também fazendo inferências que vão para além do que é dito 

e que está de acordo com a triangulação realizada através de outros elementos 

recolhidos. É muitas vezes necessário relativizar a informação que se recebe, 

identificando, ao longo de toda a investigação, quais os elementos mais 

significativos que permitirão construir uma visão compreensiva de todos os dados. 

De acordo com GIL FLORES & PERERA RODRÍGUEZ (sem data: 20): 
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“[…] el investigador cualitativo trata de identificar los elementos de significado 

contenidos en conjunto de datos, y establecer las relaciones que se dan entre ellos 

construyendo una visión comprensiva del todo analizado”. 

(GIL FLORES & PERERA RODRÍGUEZ, sem data: 20). 

 

CARDONA MOLTÓ (2002: 147) sublinha a importância da interpretação, 

tendo em conta que os dados em investigação qualitativa são ricos em detalhe e 

extensão, resultando de várias técnicas de recolha de informação, mas onde a 

realização de observações e de entrevistas tem especial destaque: 

 

“Observaciones, entrevistas, documentos personales y oficiales, fotografías, 

dibujos, e-mails y conversaciones informales son todas ellas fuentes de datos 

cualitativos. Los datos que se obtienen a partir de estas fuentes tienen un rasgo común: 

su análisis depende, fundamentalmente, de las habilidades integradoras y interpretativas 

del investigador. La interpretación es necesaria porque los datos recogidos en 

investigación cualitativa raramente son numéricos, son más bien datos ricos en detalle y 

extensión. 

Las técnicas de recolección de datos más empleadas en el enfoque cualitativo de 

investigación son la observación y la entrevista, utilizadas tanto como procedimiento 

único como combinado.” 

(CARDONA MOLTÓ, 2002: 147). 

 

Porém, uma vez que a investigação se centra em acontecimentos do 

passado, a observação directa acabou por se revelar pouco significativa, embora 

tenha havido alguma pertinência na observação de gravações em vídeo e de 

fotografias, não só daquelas tiradas por mim, mas também das fotos antigas da 

escola. Pelo contrário, as entrevistas revelaram informação extremamente rica, 

havendo a vantagem, ao contrário dos inquéritos por questionário, de reformular 

as perguntas caso não fossem devidamente entendidas e até a possibilidade de 

pedir uma clarificação nas respostas que eram dadas. Como sabemos, nos 

questionários as perguntas podem ser mal percebidas (ou entendidas) e por isso 

a resposta poderá ser de interpretação ambígua. 
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Apesar disso, não deixei de elaborar um inquérito por questionário e de 

analisar os resultados de um outro. Os dados deste tipo de inquérito são 

importantes porque ajudam a clarificar os dados mais descritivos (qualitativos). 

Foi dispensada a realização de um inquérito por questionário sobre a escola de 

Chão das Donas porque esta instituição tinha apenas cinco professores quando 

iniciou o seu trabalho em área aberta, ou seja, a reduzida dimensão e o número 

de pessoas envolvidas, que poderiam ser entrevistadas, não justificava o 

lançamento de questionários, ainda por cima sobre uma situação que se passou 

há cerca de três décadas. 

Em vez disso, foi elaborado um questionário (só para alunos) sobre a 

participação de uma turma numa “aula do futuro”, realizada no Museu das 

Comunicações em 16 de Janeiro de 2008, que seguiu algumas das principais 

ideias pedagógicas a aplicar nas escolas de área aberta (ver ANEXOS – Parte A). 

Foi também analisado um inquérito distribuído aos professores de escolas de 

área aberta – tipo “P3” – do ensino primário (cujos dados estão igualmente na 

Parte A dos ANEXOS). Relativamente a este último, segundo o relatório da 

DSPRI (1983a: 7), a Direcção Geral do Ensino Básico propôs o enviou do 

inquérito, através das Delegações Escolares, a todas as escolas de área aberta 

no terceiro período do ano lectivo de 1981/1982. O mesmo relatório refere que 

entraves diversos obstaram, a vários níveis, a que o inquérito chegasse de facto a 

todas essas escolas. Mesmo assim foram obtidas 902 respostas (algumas das 

quais correspondendo a grupos de professoras) vindas de 108 escolas “P3”. 

Nos resultados do próprio inquérito (DSPRI, 1983a: 6) se afirma que o 

panorama obtido pelas respostas foi geral, mas que será necessário esmiuçar 

caso a caso quando se planearem acções de formação para os professores ou 

para eventuais alterações da própria estrutura das escolas “P3”. Os próprios 

autores do inquérito reconhecem as limitações desta técnica de recolha de dados, 

uma vez que não permite conhecer em profundidade os acontecimentos vividos 

por cada escola em particular. É referido ainda que: 

 

“ […] quando se analisa um inquérito, mesmo discutido por vários especialistas e 

experimentado previamente, como foi este, é preciso ter presente que a fórmula de 

inquérito empregada nunca é a única possível, que outras poderiam ter havido que 
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melhor captassem o que de importante havia para exprimir. Analisa-se este determinado 

inquérito e não outras respostas e opiniões colhidas noutras situações. 

Mais restritamente ainda, o que se analisa122 aqui, é as respostas tal como as 902 

professoras as deram. Impossível analisar neste contexto o que as mesmas, de facto, 

pensam; ou o que disseram noutras ocasiões.” 

(DSPRI, 1983a: 7). 

 

Existe portanto uma complementaridade entre todas as técnicas utilizadas 

na recolha de informação. As entrevistas assumiram muitas vezes semelhanças 

com a investigação do tipo policial para descobrir não só factos, mas também 

outras pessoas que poderia eventualmente entrevistar. Gostaria por isso de 

salientar ainda a importância das inúmeras conversas informais que tive a 

oportunidade de ter e que foram fundamentais para identificar “informantes 

privilegiados”, servindo igualmente para preparar a elaboração de outros 

instrumentos e para criar um ambiente e uma empatia favoráveis à presença do 

investigador no terreno. 

 

 

6. Análise de dados 

 

Antes de iniciar a descrição sobre procedimentos que facilitaram a análise 

de dados recolhidos, gostaria de enfatizar, tal como o fez CARDONA MOLTÓ 

(2002: 151), que a credibilidade da investigação depende não só da veracidade 

dos dados, mas também da análise realizada e do tipo de conclusões. CARDONA 

MOLTÓ (2002) apresenta-nos uma lista de diversos procedimentos que permitem 

obter maior credibilidade, além de algumas questões que servem para avaliá-la: 

 

“La credibilidad de la investigación cualitativa depende de la credibilidad y 

veracidad de los datos, del análisis de los datos y de las conclusiones. Algunas de las 

preguntas que se suelen hacer para estimar dicha credibilidad son: 

                                                 

122 É ainda afirmado no inquérito que a análise quantitativa dos dados recolhidos foi feita em 

computador (DSPRI, 1983a: 7), não existindo qualquer referência ao software que foi utilizado. 
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• ¿Son  los temas y patrones de comportamiento que han emergido de los datos 

plausibles? 

• ¿Son precisos, consistentes y significativos? 

La credibilidad se obtiene a través de procedimientos diversos: 

• Triangulación. Consiste en comparar los hallazgos obtenidos a través de 

diferentes técnicas de recogida de los datos,  de diferentes lugares, de diferentes 

muestras, etc. 

• Fiabilidad. Se define como exactitud de las observaciones (si lo que se ha 

registrado es realmente lo que ha ocurrido). Se consigue introduciendo más de un 

investigador. 

• Validez interna. Se define por la concordancia entre las categorías e 

interpretaciones del observador y lo que realmente es. Observaciones bien detalladas, 

triangulación, datos múltiples, la observación de patrones repetitivos dan soporte a la 

validez interna. 

• Validez externa. El poder de generalización de los hallazgos en investigación 

cualitativa es a menudo débil, dado que el objetivo de la investigación es mejorar la 

comprensión de los fenómenos. 

En investigación cualitativa, en lugar de hablar de generalización, se emplean 

términos como traslabilidad y comparabilidad. El énfasis está en  cómo los datos,  las 

categorías, los análisis y los patrones se describen y se hacen comprensibles  a los 

demás.” 

(CARDONA MOLTÓ, 2002: 151). 

 

Sobre a análise de dados qualitativos, SCHWANDT (2007: 6) refere que 

esta é actividade que de um modo geral pretende “dar sentido” (making sense of), 

interpretar e teorizar sobre a informação recolhida. Este autor considera que na 

análise estamos simultaneamente perante uma arte e uma ciência, sendo 

realizada por meio de uma variedade de procedimentos que facilitam o trabalho 

entre o cruzamento de dados e de ideias. A análise começa com os processos de 

organização, redução e de descrição dos dados, vindo as conclusões ou as 

interpretações da informação no seu seguimento, sendo ainda necessário garantir 

a credibilidade da investigação, tal como é ilustrado na transcrição anterior. É 

claro que se os dados pudessem falar por si mesmos, a análise não seria 

necessária (SCHWANDT, 2007: 6). 
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Como é referido por SCHWANDT (2007: 6), alguns investigadores 

qualitativos consideram a análise como uma ciência e salientam o facto de que 

esta deve ser rigorosa, disciplinada, sistemática, cuidadosamente documentada e 

metódica. Analisar significa decompor um todo nos seus componentes ou partes 

constituintes. Através da montagem das peças, cada investigador trata de 

compreender a integridade do todo. Assim, um dos procedimentos da análise 

qualitativa consiste na divisão do conjunto de dados recolhidos (notas de campo, 

transcrições e outros) por meio de categorização e de codificação dos seus 

segmentos e, em seguida, tenta-se estabelecer um padrão para o conjunto, 

relacionando os códigos e categorias com a problemática definida, e com 

eventuais hipóteses, de modo a que se possam apresentar conclusões e 

generalizações: 

 

“El análisis requiere del investigador organizar los datos separándolos en 

unidades o categorías, temas y conceptos. La interpretación consiste en dotar de sentido 

a los datos. 

Hay muchos procedimientos para leer a través de los datos. El más corriente es 

crear códigos de observación y tablas en las que figuran indicaciones sobre el contexto, 

la perspectiva de los participantes, las actividades, los eventos observados. Es frecuente 

encontrar entre 30-50 códigos en los estudios cualitativos. Los códigos se organizan en 

categorías. Una vez que los datos han sido codificados, el investigador busca relaciones 

entre las categorías y los patrones de comportamiento, relaciones que puedan sugerir 

alguna conclusión y generalización. “ 

(CARDONA MOLTÓ, 2002: 150 e 151). 

 

No caso particular da análise de conteúdo realizada para esta investigação, 

foram seguidas as “etapas” enumeradas por Laurence BARDIN (2006), embora 

tenham existindo em todo o processo inferências e interpretações, com base na 

informação que se ia adquirindo já não só no terreno, mas também através de 

novas audições das gravações das entrevistas e das leituras e releituras dos 

diversos documentos recolhidos. Assim, e relembrando BARDIN (2006: 89): 
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“As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a 

experimentação, organizam-se em torno de três pólos cronológicos: 

1) a pré-análise; 

2) a exploração do material; 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.” 

(BARDIN, 2006: 89). 

 

Após uma fase de pré-análise, onde se começou a organizar o material 

recolhido em diversas pastas, começando desde logo a emergir algumas 

categorias (que poderiam responder às hipóteses lançadas inicialmente), foi feita 

uma exploração mais sistemática do material recolhido. Nesta fase, procurou-se 

definir as categorias e subcategorias123 (de acordo com os diversos temas) e 

procedeu-se à escolha das “unidades de contexto” e à fragmentação das 

mesmas, de acordo com a codificação realizada. A última “etapa” consistiu na 

interpretação dos resultados. Convém realçar, todavia, que estas três fases não 

são absolutamente separadas entre si, havendo, por exemplo, interpretação, 

inferência e selecção das “unidades de análise”124 e das categorias ao longo de 

todo o processo. 

Durante a análise de entrevistas, especialmente na primeira fase, com a 

audição das gravações e quando ainda não estava definido na sua plenitude o 

sistema de categorias, à medida que ia escutando novamente o que me tinham 

dito, tive a necessidade de anotar de forma manuscrita em várias folhas 

determinados aspectos que me pareciam mais relevantes (até porque, graças às 

novas tecnologias, tive a oportunidade de fazer análise de entrevistas bem longe 

do computador, escutando as gravações no telemóvel). Na Parte A dos ANEXOS 

encontram-se exemplares dessas folhas e nelas podemos observar já alguns 

temas que iam emergindo deste processo “artesanal” de análise, como por 

exemplo: a formação e a divulgação sobre como trabalhar em “P3”; aspectos 

                                                 

123 As categorias principais foram divididas em trinta e uma subcategorias. 

124 A “unidade de análise” pode ser uma frase, um contexto, um conjunto de palavras, etc. No 

caso desta investigação foi muito frequente considerar como “unidade de análise” alguns 

segmentos das gravações áudio efectuadas (às vezes poderiam nem chegar a um minuto, sendo 

apenas breves segundos de um depoimento).   
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positivos (exemplos de “sucesso”); concurso de colocação de professores; ruído; 

rácio; etc. De salientar que, praticamente ao mesmo tempo que eram 

“descobertas” novas categorias, eram assinalados os excertos de entrevista (as 

“unidades de análise”) que com elas se relacionavam. 

O quadro 13 apresenta-nos uma síntese das categorias e subcategorias 

definidas ao longo desta investigação, estando uma outra versão desta grelha, 

com diversas “unidades de análise”, na parte A dos ANEXOS. 
 

Quadro 13 – Síntese de grelha de análise temática e categorial 

Categorias Temas (Subcategorias) 
Falta de consenso na adopção e aceitação das novas ideias 
Implementação intermitente das escolas de área aberta 

Articulação das várias entidades 
Clima de instabilidade pós-25 de Abril 

Uso indevido dos espaços 

Antecedentes e implementação 
das “P3” 

Expansão da rede com uso indevido dos espaços 
Formação de professores Formação e divulgação sobre as 

escolas de “área aberta” Mudança e renovação pedagógica não explicada 
Concurso de colocação de professores 

Rotatividade 
Estabilidade das equipas 

docentes 
Legislação que permitisse a fixação de professores 

Trabalho pedagógico 
Planificação do trabalho pedagógico 

Gestão do tempo 
Resistência à mudança 

Falta de acompanhamento pedagógico específico 
Trabalho com outros professores 

Dificuldades em trabalhar em conjunto 

Trabalho pedagógico 

Outras dificuldades sentidas 
Excesso de alunos por professor Rácio de alunos por núcleo 

Excesso de alunos 
Inovação pedagógica incompreendida Rejeição das escolas “P3” 

Rejeição das escolas P3 
Sugestões de alteração 
Ruído / Indisciplina 

Utilidade percepcionada pelos actores escolares 

Adequação dos espaços 
escolares e equipamentos 

Carência de meios 
Relação com a comunidade e meio social 

“Escola Aberta” à comunidade 
Abertura da escola ao meio e à 

comunidade 
Relação com os pais e encarregados de educação 

Exemplos de “sucesso” Exemplos de “sucesso” 
 

Gostaria ainda de referir a importância que teve o software de análise de 

dados qualitativos NVivo 7 (ver figura 57), servindo para guardar algumas das 

transcrições de entrevistas e para organizar outros documentos (como vídeos e 

fotografias). Embora este programa informático apresente enormes vantagens 

para alguns tipos de pesquisa, é importante salientar que a análise de conteúdo é 
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uma técnica de tratamento de dados em que as categorias são definidas pelo 

investigador. Assim, mesmo com o uso de vários tipos de programas 

informáticos125 poderão existir “fragilidades” na análise de conteúdo, bastará, para 

que isso aconteça, que o investigador omita duas ou três das principais 

categorias. Apesar dos meios tecnológicos, o factor humano ainda faz toda a 

diferença. Uma forma realmente sistemática que encontrei para lidar com a 

categorização foi ouvir atentamente (e por diversas vezes) todas as gravações, 

lendo e relendo também os diversos documentos. 

 

Figura 57 – Organização de “fontes” e transcrição de entrevistas através do NVivo7 
 

De acordo com SCHWANDT (2007: 41), a análise de conteúdo é um nome 

genérico para uma variedade de meios de análise textual que envolvem 

                                                 
125 Actualmente, existe uma grande variedade de software específico para a investigação 

qualitativa, programas como o AQUAD, ATLAS/ti, HyperRESEARCH, Transana, entre muitos 

outros, têm tido grande divulgação entre o meio das Ciências Sociais. Sobre esta temática, 

embora seja já uma obra “clássica”, destacaria o trabalho de TESCH (1990). 
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comparar, contrastar e categorizar um conjunto de dados a fim de testar 

hipóteses. Segundo este autor (2007: 41), as etapas fundamentais deste 

processo incluem: 

a) A criação de um conjunto de códigos;  

b) A aplicação sistemática desses códigos para um determinado conjunto 

de dados;  

c) O estabelecimento fiável de uma mesma classificação categorial, 

quando a análise for realizada por mais de um investigador; 

d) A criação de uma matriz de variáveis a partir dos textos e códigos; 

e) A análise da matriz. 

Para SCHWANDT (2007: 41), os dados a codificar podem ser artefactos 

culturais (textos de vários tipos, documentos, registos, outdoors, programas de 

televisão, filmes, anúncios, etc.) ou eventos. SCHWANDT (2007: 41) salienta que 

embora a análise de conteúdo “clássica” enfatize uma sistemática, objectiva, 

quantitativa descrição do conteúdo, feita a partir das categorias definidas pelo 

investigador, as formas mais contemporâneas de análise incluem não somente 

meios “numéricos”, mas também os interpretativos. Podemos então ver a análise 

na investigação qualitativa como uma ciência ou como uma arte (SCHWANDT, 

2007: 7), mas em qualquer destas perspectivas, o investigador empregará uma 

variedade de estratégias analíticas que envolvem a classificação, a organização e 

a redução da informação para algo manejável e, em seguida, explorará maneiras 

de reagrupar os dados a fim de interpretá-los. 

Como salienta SCHWANDT (2007: 7), a categorização inicial e a 

organização da informação recolhida exigem comparar, contrastar e rotular os 

diversos dados. Esta etapa é necessária para trazer alguma ordem à massa 

largamente indiferenciada de informação que o investigador poderá ter gerado a 

partir de observações, de entrevistas e de várias outras técnicas. SCHWANDT 

(2007: 7) refere ainda que os resultados da análise de dados podem ser 

apresentados em tabelas, gráficos, diagramas, mapas conceituais e narrativas, 

tendo sido esta última forma de apresentação a que mais relevo ganhou nesta 

tese (como poderemos constatar no próximo capítulo). Antes do surgimento do 
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texto narrativo houve o cuidado de agrupar os dados por categorias e de os 

organizar por diversas tabelas. 

Uma boa organização da informação recolhida é fundamental para facilitar 

o processo de análise, possibilitando que todos os dados estejam disponíveis 

para o processo de triangulação, que consiste, de acordo com a transcrição já 

apresentada de CARDONA MOLTÓ (2002: 151), em comparar os resultados 

obtidos através de diferentes técnicas de recolha de dados, de diferentes lugares, 

de diferentes amostras, etc. Nesta tese em particular, houve o cuidado de “cruzar” 

as diferentes perspectivas, procedendo a uma triangulação entre os documentos 

e os inquéritos por questionário e as entrevistas efectuadas, procurando garantir 

assim a validade das interpretações. Deste modo, houve o cuidado de “triangular” 

os dados obtidos por diferentes pessoas, mas também por diversas técnicas. 

Segundo SCHWANDT (2007: 297 e 298), a triangulação é um 

procedimento utilizado para estabelecer se de facto o critério de validade foi 

cumprido. O investigador faz inferências a partir da informação que recolheu, 

afirmando que um determinado conjunto de dados suporta uma definição 

particular, uma temática, uma afirmação, hipótese ou alegação. A triangulação é 

um meio de verificar a “integridade” das inferências, tendo como foco principal 

examinar determinada conclusão a partir de mais do que um ponto de vista: 

 

“The strategy of triangulation is often wedded to the assumption that data from 

different sources or methods must necessarily converge on or be aggregated to reveal the 

truth. In other words, so the arguments goes, triangulation is both possible and necessary 

because research is a process of discovery in which the genuine meaning residing within 

an action or event can be best uncovered by viewing it from different vantage points.” 

(SCHWANDT, 2007: 297 e 298). 

 

Para finalizar este subcapítulo, gostaria de reafirmar a ideia de que a 

análise de dados qualitativos pode ser vista não somente como um conjunto de 

procedimentos, mas fundamentalmente como algo que é criativo e artístico: 

 

“Qualitative research is to a large degree an art. The question of its validity does 

not depend on replicable outcomes. It depends on the employment of a data ‘reduction’ 
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process that leads to a result that others can accept as representing the data. The result 

of the analysis is, in fact, a representation in the same sense that an artist can, with a few 

strokes of the pen, create an image of a face that we would recognize if we saw the 

original in a crowd. The details are lacking, but a good ‘reduction’ not only selects and 

emphasizes the essential features, it retains the vividness of the personality in the 

rendition of the face. In the same way a successful qualitative data reduction, while 

removing us from the freshness of the original, present us instead with an image that we 

can grasp as the ‘essence’, where we otherwise would have been flooded with detail and 

left with hardly a perception of the phenomenon at all.” 

(TESCH, 1990: 304). 

 

 

7. Fases do processo de investigação 

 

Apesar da enorme importância que tem o delineamento das várias etapas 

para a concretização de um qualquer processo de investigação, na prática pude 

perceber que existem muitas variáveis que impedem que a planificação inicial 

seja cumprida de forma rigorosa. Em primeiro lugar, e tendo em conta que não 

dependemos apenas de nós próprios, gostaria de referir a dificuldade na 

marcação de datas para a realização das várias entrevistas, ocorrendo por vezes 

o cancelamento de encontros já agendados. Outras dificuldades foram sentidas 

nas deslocações para realizar trabalho de campo, como podemos imaginar, para 

estudar a Escola de Chão das Donas tive de me deslocar e de ficar por diversas 

vezes no Algarve, em Portimão (recordo de forma um pouco penosa as várias 

limitações de acesso, como um lamaçal perto da escola, dificuldades com a 

chuva, obras de saneamento básico na estrada, com o carro a não poder passar, 

etc.). Além disso, uma das especificidades desta pesquisa é que à medida que ia 

descobrindo novos dados também iam surgindo novos interesses e novas 

perguntas, resultando tudo isto em novas buscas e na “necessidade” de 

entrevistar outras pessoas e de consultar “novos” documentos. 

Pelas razões apresentadas no parágrafo anterior, percebemos como é 

difícil o cumprimento de uma qualquer calendarização para os vários 

procedimentos de investigação. De salientar ainda a impossibilidade de separar 
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completamente as etapas, ou as várias fases, da pesquisa (uma vez que estão 

ligadas entre si e nem sempre se poderão realizar através de uma sequência 

cronológica, tal como acontece na generalidade das investigações de tipo 

qualitativo). Daria como exemplo o facto de ter realizado análise de entrevistas 

logo após a gravação das mesmas. Porém, através da análise efectuada acabei 

por sentir a necessidade de voltar ao terreno novamente. A inquirição das 

pessoas teve lugar, nalguns casos, antes e após um prolongado processo de 

análise. 

Embora as etapas do processo de investigação não possam ser 

delimitadas de uma forma rígida, gostaria de destacar as seguintes fases: 

 

1ª Fase – até Dezembro de 2005 

Preparação do trabalho de campo a realizar; selecção de pessoas que 

iriam participar neste estudo; estabelecimento de contactos a fim de conseguir a 

devida autorização para investigar nas escolas; redacção de parte da 

fundamentação teórica.  

De referir ainda que no dia 14 de Setembro de 2005 fui informado pela 

Presidente do Conselho Executivo, professora Gisela Lima, que o Conselho 

Pedagógico tinha aceite que se pudesse desenvolver trabalho de campo, com 

cariz etnográfico, na Escola de Chão das Donas. 

2ª Fase – até Julho de 2008 

Recolha de dados (através de diversas fontes de informação, documentos, 

entrevistas, gravações vídeo, etc.). 

Em 28 de Julho de 2005 ocorreu a minha primeira visita à Escola de Chão 

das Donas (estando os registos dessa visita numa pasta que guardei com o nome 

de “trabalho de campo exploratório”). Em 7 de Novembro de 2006 deu-se a minha 

última ida à Escola de Chão das Donas, todavia, a última entrevista, com uma 

antiga professora dessa escola, teve lugar no dia 28 de Fevereiro de 2008, via 

telefone. A última entrevista viria a realizar-se alguns meses mais tarde, no dia 29 

de Julho de 2008, com a professora Helena Mendes que trabalhou na 

dinamização do programa de apoio a professores de escolas de área aberta, 

como técnica superior da DSPRI (Direcção de Serviços do Ensino Primário). 
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3ª Fase – até Junho de 2009 

Análise de dados (que ocorreu ao longo de todo o processo de pesquisa, 

mas que se desenvolveu com maior intensidade até ao Verão de 2009). 

4ª Fase – até Março de 2011 

Conclusão da redacção (após várias revisões) do trabalho de investigação. 
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CAPÍTULO V – Apresentação e discussão dos dados recolhidos 
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Neste capítulo pretende-se fazer a apresentação dos principais dados 

recolhidos no “terreno”. Em termos de estrutura optou-se por concentrar a 

informação sobre o estudo de caso de Chão das Donas principalmente no 

primeiro subcapítulo, onde é apresentado um curto historial desta escola, 

centrando-se a descrição dos fenómenos ocorridos especialmente durante a fase 

inicial do edifício “P3”, quando funcionava ainda em área aberta. Houve ainda a 

preocupação de pesquisar sobre os antecedentes desta instituição que funcionou 

durante vários anos num outro edifício. Nos subcapítulos seguintes foi alargado o 

espectro, deixando o caso de Chão das Donas de ser o foco principal, a 

preocupação centrou-se na apresentação de dados que ilustrassem as várias 

dificuldades que enfrentaram os professores que trabalharam nas escolas de área 

aberta. Uma vez que é escassa a informação disponível sobre esta matéria, uma 

das principais fontes acabaria por ser o inquérito realizado pela Direcção de 

Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a). Trata-se de um documento 

elaborado por um organismo do Ministério da Educação, um relatório “político” 

com algumas limitações, é certo, mas tem a vantagem de ter sido realizado na 

época em que na escola “P3” de Chão das Donas ainda se trabalhava em área 

aberta (no seu segundo ano de funcionamento, ou seja, em 1981/1982). No último 

subcapítulo são apresentados casos que nos mostram que é possível realizar 

trabalho de acordo com princípios associados à área aberta, havendo até 

benefícios, pelo menos para alguns docentes, com este tipo de organização 

pedagógica. 
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1. Breve “historial” da E. B. 1 de Chão das Donas 
 

O edifício da Escola Básica do 1º ciclo de Chão das Donas tem como data 

de entrada em funcionamento o dia 1 de Outubro de 1980 (M.E.C./D.G.E.E., sem 

data). Porém, a data da sua criação foi bastante anterior, uma vez que mesmo 

antes da construção do edifício “P3” já estava em funcionamento a escola 

primária de Chão das Donas – só que funcionava numa vivenda, que actualmente 

é utilizada para habitação, mas que foi de facto a antecessora desta escola. 

 

Figura 58 – Documento com registo da data de entrada em funcionamento da “P3” 

 

CATARINO (1995) apresenta-nos alguns dados que permitem auxiliar-nos 

na caracterização da E.B.1 – Chão das Donas: 

 

Caracterização (CATARINO, 1995: 234): 

Nome – Escola Primária de Chão das Donas 

Construída para o ensino – Sim 

Tipo de projecto – área aberta – N / 2 salas 
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Data de criação – 1951 

Data de construção – 1980 

Data de funcionamento – 1952 

Localização isolada – Não 

Aspectos ambientais negativos – Não 

 

Recursos físicos (CATARINO, 1995: 240): 

Área do terreno (metros quadrados) – 3936 

Total de edifícios – 1126 

Edifícios pré-fabricados – 0 

Conservação do edifício – Boa 

Total de salas – 3127 

Número de salas pré-fabricadas – 0 

 

Recursos humanos (CATARINO, 1995: 246): 

Total de alunos – 116 

Número de turmas (em regime normal) – 6 

Número de professores (em actividade) – 6 

Número de professores (sem actividade) – 1 

Número total de professores – 7 

 

Infra-estruturas – existência e seu estado de conservação (CATARINO, 

1995: 252): 

Abrigos – razoável 

Campo de jogos – degradado 

Cantina – sim 

Recreio – degradado 

Balnear – razoável 

Sanitários – bom 

                                                 

126 Embora CATARINO (1995) faça referência a apenas um edifício, de facto ainda existe um 

outro que é o edifício do guarda da escola. 

127 Na verdade não são 3 salas, mas sim 3 núcleos de 2 salas, daí a abreviatura N / 2 salas. 
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Electricidade – bom 

Água – bom 

Esgotos – bom 

Telefone – bom 

 

Embora estes dados sejam aparentemente objectivos não nos dizem muito 

sobre a escola, pouco nos dizem sobre o seu modo de funcionamento e quase 

nada é indicado sobre a organização do espaço escolar, que é precisamente um 

dos aspectos que mais interessam a esta investigação. Foi por isso fundamental 

visitar a escola por diversas vezes, criar registos fotográficos, vídeos, consultar 

documentos diversos e conversar com informantes “privilegiados” que 

vivenciaram a escola por dentro (alguns até conheceram a escola “antiga”, como 

é o caso da professora Maria Adelaide). De qualquer modo, convém realçar que o 

período de investigação “dentro” da escola teve início no dia 28 de Julho de 2005, 

sendo efectuada a última visita a esta instituição no dia 7 de Novembro de 2006. 

Assim sendo, a grande maioria dos dados sobre esta “P3” foram recolhidos no 

ano lectivo de 2005/2006. No ano lectivo seguinte apenas se utilizou a escola 

para captar algumas imagens e realizar outras entrevistas. Todavia, como a 

escola deixou de trabalhar em área aberta com a saída do professor Hélder, ou 

seja, só funcionou dessa forma durante dois anos lectivos, 1980/81 e 1981/82, a 

informação realmente pertinente para a compreensão do insucesso da área 

aberta está relacionada com essa época, não tendo tanto interesse para esta tese 

o que actualmente se passa na escola128. 

                                                 

128 A E.B. 1 de Chão das Donas passou posteriormente a pertencer ao Agrupamento Vertical de 

Escolas Júdice Fialho. Todavia, na altura da realização do “trabalho de campo” a escola pertencia 

ao Agrupamento Horizontal Terra de Mar – que era constituído por 5 escolas do 1º ciclo [“Coca 

Maravilhas” (sede de agrupamento), “n.º 2” (Aldeia das Sobreiras), “n.º 3” (Pedra Mourinha), “Chão 

das Donas” e “Vendas”] e por 6 Jardins-de-infância. De acordo com o Projecto Educativo 

(2003/2006: 2 e 3), o Agrupamento Horizontal Terra de Mar ganha essa denominação no ano 

lectivo 2003/2004 (Despacho Ministerial n.º 12064, de 2003), no entanto, foi constituído antes em 

1 de Setembro de 1999, por proposta da Direcção Regional de Educação do Algarve e com a 

aprovação do Secretário de Estado da Administração Educativa. A proposta para a constituição de 

Agrupamentos Verticais com as Escolas E.B. 2, 3 Júdice Fialho e Martinho Castelo Branco tinha 
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De acordo com a entrevista realizada em 7 de Novembro de 2006 com a 

professora Maria Adelaide129, que veio para a escola “antiga” em Outubro de 

1965, funcionando a escola ainda com separação de sexos (ouvir gravação 

DW_A0136), a escola “antiga” tinha duas salas, funcionando com um professor 

em cada sala, com turno da manhã e turno da tarde, podendo atingir assim um 

número máximo de 4 turmas. Como podemos imaginar, as condições não eram 

as melhores, eram de facto bastante precárias, e tal é comprovado por indicação 

fornecida pela inspecção no dia 18 de Janeiro de 1972: 

 

“Instalações deficientes e impróprias a uma actividade escolar eficiente – sala de 

6 m X 3,5 m e 12 carteiras para 37 alunos.”130 
 

 

Figura 59 – Vivenda onde funcionou a escola “antiga” até ao ano lectivo de 1979/80 

 

Podemos admitir que a ocupação desta vivenda seria para resolver uma 

situação provisória. Porém, desde a data da criação desta escola “antiga” (em 

                                                                                                                                                    
sido recusada em reunião realizada no final do ano lectivo 98/99, entre o Vereador da Cultura e os 

representantes dos estabelecimentos de ensino do concelho, tendo sido apresentada 

posteriormente uma nova constituição de agrupamentos. Em conversas entre professores chegou 

a ser afirmada a “raridade” que era ter um agrupamento apenas com escolas do 1º ciclo e jardins- 

-de-infância, alguns já adivinhavam antecipadamente a mudança que viria a ocorrer, ou seja, a 

passagem de agrupamento horizontal para vertical.  

129 A professora Maria Adelaide foi directora da Escola de Chão das Donas de 1965 até 1982. 

130 Retirado de Livro D – Escola Masculina de Chão das Donas: Registo das visitas respeitantes 

aos serviços de inspecção e disciplinares, de 6 de Janeiro de 1972 a 15 de Junho de 1977. 
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1951) até à mudança para o “novo” edifício “P3” passaram praticamente três 

décadas, e em condições impróprias como foi referido na transcrição anterior. 

Temos, por exemplo, o registo de uma correspondência dirigida ao Delegado 

Escolar de Portimão, de 19 de Outubro de 1957, que ilustra bem as necessidades 

que se faziam sentir: 

 

“Para os devidos efeitos venho apresentar a V. Exa. a relação das necessidades 

desta escola: 

I – Reparações no edifício escolar 

a) Urgente reparação nas janelas que se encontram completamente arruinadas. 

b) Arranjo do telhado. 

c) Limpeza das retretes e melhorar as condições das mesmas. 

II – Mobiliário 

a) Arranjo de algumas carteiras bem como da cadeira da secretária que se 

encontra completamente danificada. 

b) Uma chave para a caixa métrica. 

III – Material escolar 

a) Uma dúzia de tinteiros para as carteiras. 

IV – Impressos 

a) 7 Notas de Faltas. 

b) 2 mapas modelos n. º 611. 

c) uma relação de passagens de classe e o mapa de estatística anual. 

d) papel de ofício e envelopes. 

V – 

Giz – 3 caixas 

Tinta – 3 litros  

Tinta azul e vermelha para a secretária 

VI – Material de limpeza 

a) 4 vassouras 

b) 4 panos de chão 

c) 2 panos de pó 

d) 4Kg de sabão 

e) 2 escovas 

f) 1 balde 
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g) Um subsídio de 25 escudos mensais para pagar à pessoa que faz a 

limpeza.”131 

 

É natural que, sendo correspondência do início do ano lectivo, mais 

concretamente de Outubro, existam necessidades pontuais de diversos materiais, 

todavia, nos primeiros itens podemos perceber que é mais do que isso, temos 

mobiliário degradado e a necessidade de reparações no edifício escolar, estas 

últimas foram solicitadas por diversas vezes, como pude verificar no livro da 

correspondência expedida. Em 14 de Julho de 1972 é mesmo solicitada a 

edificação de uma outra escola, em carta dirigida ao Presidente da Câmara 

Municipal de Portimão: 

 

“Ao começarem as férias escolares venho lembrar a V. Exa. a urgência da 

edificação de uma escola condigna onde se possa alojar as crianças do núcleo acima 

referido, pois as actuais, como V. Exa. já teve ocasião de observar são impróprias para 

darmos aulas – como aconteceu o passado ano lectivo – a 117 crianças. Principalmente, 

na sala pequena, onde só cabem 13 carteiras, foi um prodígio acomodar 38 alunos.”132 

 

No Livro E – da correspondência expedida, podemos encontrar uma 

sucessão de vários pedidos para a construção do “novo” edifício, acompanhados 

pela solicitação de diversos materiais. Vejamos um outro exemplo, de 7 de 

Outubro de 1974, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Portimão: 

 

“Pedindo construção de um edifício escolar, caiação interior e exterior, bem como 

reboques; 1 globo, 1 planisfério, 1 mapa do corpo humano, 1 secretária, 1 cadeira, 1 

armário de parede, 1 armário vulgar e 2 carteiras de 2 lugares.”133 

 

                                                 

131 Retirado do Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a Maio de 1993 

(não tem a indicação do dia do mês). 

132 Retirado de Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a Maio de 1993 

(não tem a indicação do dia do mês).  

133 Retirado do Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a Maio de 1993 

(não tem a indicação do dia do mês). 
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Além da falta de material e de condições faltava também pessoal auxiliar, 

tardando ao mesmo tempo a inauguração do novo edifício “P3”. Em carta dirigida 

ao Director do Distrito Escolar de Faro, de 10 de Março de 1978, podemos 

constatar isso mesmo: 

 

“Tendo há já largos meses sido nomeada uma auxiliar de limpeza para esta 

escola, a qual não tomou posse, e até à data não tendo havido nenhuma outra 

nomeação, estamos “a braços” com um problema grave. 

A escola nova deve começar a funcionar no próximo ano lectivo, e como V. Exa. 

sabe não é um edifício deste tipo que pode conservar-se limpo sem uma auxiliar de 

limpeza.”134 

 

Já agora, ainda um outro exemplo que refere a falta de pessoal auxiliar, em 

carta dirigida ao Director-Geral do Pessoal Não Docente (em Lisboa), de 20 de 

Outubro de 1978. Neste excerto, para além da preocupação das professoras com 

a limpeza da nova escola, temos também uma breve descrição do novo edifício 

“P3”, que afinal, ao contrário do previsto, ainda não entra em funcionamento em 

1979: 

 

“Tendo iniciado mais um ano lectivo, encontram-se as professoras desta escola 

ainda sem solução para um grave problema, muito embora o mesmo se arraste há já 

bastante tempo – falta de uma servente. 

Brevemente, vamos estrear um edifício do Tipo P3, composto por 3 blocos de 2 

salas, um polivalente e tudo o que é habitual em edifícios deste tipo. Como poderemos 

nós conservar a escola com o mínimo de asseio sem uma servente, tanto mais que 

quando se efectuar a mudança a frequência escolar aumenta, pois é criado o ano 

preliminar?”135 

 

A permanência prolongada na escola “antiga” prejudicou naturalmente os 

alunos. Em carta de Janeiro de 1978, dirigida ao Director do Distrito Escolar de 

                                                 

134 Retirado do Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a Maio de 1993 

(não tem a indicação do dia do mês). 

135 Retirado do Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a Maio de 1993 

(não tem a indicação do dia do mês). 
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Faro (Livro E – da correspondência expedida), é referido que não é por falta de 

espírito de colaboração e boa vontade que não é fornecido o suplemento 

alimentar na escola, mas sim por falta de condições. Na população de Chão das 

Donas deparamo-nos com algumas situações de carência económica, seria por 

isso fundamental o fornecimento do suplemento alimentar. As situações de 

carência fazem-se notar desde a entrada em funcionamento desta instituição, em 

correspondência de 2 de Novembro de 1957, para o Delegado Escolar, é 

transmitida a informação de alunos descalços a frequentarem a escola e faz-se 

referência à verba necessária para que sejam calçados. 

Era natural que, e de acordo o Livro D – Registo das visitas respeitantes 

aos serviços de inspecção e disciplinares, com a falta de condições, também o 

ensino prestado às crianças não fosse considerado como motivador, não sendo 

utilizado, no caso da aritmética, o pouco material didáctico existente: 

 

“ […] Ausência de motivação das lições; 

[…] Sala de aula de precárias condições; 

[…] 1) A motivação das lições é um passo indispensável para que se desperte o 

interesse dos alunos pela lição ou pelo trabalho que irão realizar; 

2) Não bastam correcções dos trabalhos efectuados. O professor deve antes 

preocupar-se em, durante a vigilância directa ao trabalho independente, auxiliar os alunos 

que estão em dificuldades, explanar ou esclarecer pequenas dúvidas. Ajudar a trabalhar 

ou auxiliar a aprendizagem tem mais valor pedagógico do que corrigir o que está mal 

[…]”136 

 

“Sempre que possível, nas situações aritméticas, usar o material didáctico 

existente: metros, balanças, medidas de capacidade – precisão nas medidas e facilidade 

de manejo; cálculo mental.”137 

                                                 

136 Registo do dia 29 de Novembro de 1973, retirado de Livro D – Escola Masculina de 

Chão das Donas: Registo das visitas respeitantes aos serviços de inspecção e disciplinares, de 6 

de Janeiro de 1972 a 15 de Junho de 1977. 

137 Registo do dia 15 de Junho de 1977, retirado de Livro D – Escola Masculina de Chão 

das Donas: Registo das visitas respeitantes aos serviços de inspecção e disciplinares, de 6 de 

Janeiro de 1972 a 15 de Junho de 1977. 
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Depois da prolongada espera, a passagem para o novo edifício “P3” foi 

feita no ano lectivo de 1980/1981. Em Junho de 1980, como podemos observar 

na figura seguinte, ainda o edifício não tinha sido entregue: 

 
Figura 60 – Registo do Livro E – da correspondência expedida 

 

É então alguns meses mais tarde que se dá finalmente a ocupação138 do 

novo edifício “P3” que irá funcionar com cinco docentes (e não com quatro, como 

acontecia na escola “antiga”). No ano lectivo de 1980/1981 entraram dois novos 

professores, o Hélder e a Agostinha, e saiu uma das professoras que trabalhava 

na escola “antiga”. Mantiveram-se por isso três das quatro docentes do ano 

lectivo de 1979/1980, ou seja, continuaram a trabalhar em Chão das Donas, 

                                                 
138 A vinda para a escola “P3” não é isenta de problemas, embora não tenha encontrado 

documentação que refira as dificuldades de ordem pedagógica, existe o registo de uma carta, de 

29 de Outubro de 1980 (dirigida ao engenheiro Baleizão), que refere a falta de fechos de janelas 

(que não fechavam); que o recreio não estava em condições; que o esquentador não trabalhava; 

que faltavam chaves e faltavam estores: “os estores estão a fazer imensa falta, pois como sabe as 

salas têm muitas janelas por onde entra o sol quente do Algarve, ficando a área das salas 

reduzida a metade”.  

  Além disso, faltava diverso material de refeitório, que é pedido posteriormente, em 26 de Janeiro 

de 1981, em carta dirigida ao Director do Distrito Escolar de Faro. Havia ainda falta de verbas para 

fazer os pagamentos ao pessoal não docente (que tinha vindo para a “P3”), para comprar produtos 

de limpeza e pagar o gás. Devido à falta de verba, as refeições corriam o risco de deixar de ser 

servidas: “Não podemos esquecer que há alunos que se deslocam de uma distância de 5Km, e 

que o horário escolar é das 9h30m às 15h30m. Se não pudermos contar com a verba da Câmara 

vemo-nos na impossibilidade de continuar com o refeitório, o que faz com que as crianças fiquem 

privadas de uma refeição quente” (excerto da carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 

Portimão, em 31 de Março de 1981).   
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passando para o “novo” edifício, a Adelaide, a Cândida e a Manuela, tendo a 

quarta professora concorrido para uma outra escola.  

 
Figura 61 – Registo do Livro E – da correspondência expedida 

 

As fotografias da abertura da escola “P3” ainda lá estavam, encostadas a 

uma parede da sala de professores, quando fiz o trabalho de campo em 2005 e 

2006. Nesta série de fotografias é possível observar que aparece cada professor 

com a “sua” turma e ainda, ao centro, o inspector José Alfredo. 

 

Figura 62 – Fotografias da abertura do edifício “P3” 
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Figura 63 – Local onde encontrei o quadro com as fotos da abertura da escola 

 

Em termos de distância geográfica, a mudança não foi muito grande, uma 

vez que a escola “antiga” se encontra praticamente ao lado do terreno da “P3”. 

Podemos ver isso mesmo na imagem seguinte, onde duas setas foram colocadas, 

a de cima indica a casa do guarda e a de baixo a localização da escola “antiga”: 

 
Figura 64 – Mapa de localização da escola 
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Figura 65 – Imagem do Google Earth (de 2009-08-11) 

 

Graças ao Google Earth podemos facilmente ter uma fotografia da escola 

com vista a partir de cima. De qualquer modo, no DVD em anexo existem várias 

pastas com imagens da escola, a maioria recolhidas por mim ao longo do trabalho 

de campo139 (com plantas, alçados, vídeos e muitas fotos). Só um número muito 

restrito das imagens captadas fazem parte deste texto, basta pensar que numa 

                                                 
139 Apesar da facilidade que me foi dada pela autorização para captar imagens, não consegui em 

todo o Algarve encontrar plantas do edifício, só havia uma no Departamento Técnico de 

Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal de Portimão (e não permitia visualizar os vários 

núcleos de salas de aula). As plantas que encontrei na escola eram as que estavam no Plano de 

Emergência Interno, que estão ainda de acordo com o projecto original, ou seja, ainda sem a total 

separação das salas de aula. Como existia em Évora a Direcção das Construções Escolares do 

Sul, onde trabalhava o engenheiro Baleizão (já falecido), contactei a Direcção Regional de 

Educação do Alentejo e gentilmente me enviaram um conjunto de plantas, cuja descrição se 

encontra na lista de desenhos técnicos recolhidos (ver DVD em anexo - nele podemos encontrar, 

por exemplo, a planta de implantação do edifício escolar de Chão das Donas onde se destaca a 

escola “antiga”). O investigador também serve para estas pequenas coisas, ou seja, recuperar 

documentos que “pertenciam” à instituição estudada (e que neste caso se julgavam perdidos). 
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versão em papel não podemos visualizar os vídeos, mas é precisamente nesse 

formato que estão as únicas imagens que encontrei dos anos iniciais de 

funcionamento desta escola “P3”, não contando com as fotografias da “abertura 

do edifício”. De facto, com a data de 19 de Março de 1982, “encontrei”, no arquivo 

da Radiotelevisão Portuguesa, um vídeo140 (que passou no programa País País) 

com imagens da escola e do núcleo onde trabalhavam o Hélder e a Agostinha. 

O vídeo da RTP tem muito interesse porque nos permite visualizar como 

estava um dos núcleos da escola em 1982 e ajuda-nos a compreender a 

percepção que na altura se tinha sobre o que seria uma escola de área aberta: 

 

“O que é importante aqui salientar é que a escola se chama escola de área 

aberta. Esta escola de área aberta a abertura que se pretende tem a ver é evidente com 

a abertura dentro da escola, é por isso que os espaços como poderão ter a oportunidade 

de ver são espaços abertos, não há paredes a dividir duas salas e ao mesmo tempo é 

uma escola extremamente aberta, como se pode também ver pelo tipo de edifício, sobre 

a comunidade. As vantagens, é evidente que só por si o facto de ser uma escola aberta 

traz vantagens, os professores não têm os seus alunos fechados na sua sala, existe uma 

equipa de trabalho por áreas, neste caso de duas salas, há escolas onde há três salas, 

portanto existe uma equipa de trabalho, os professores funcionam em equipa com o 

grupo dos alunos que não se restringe a uma turma fechada em cada um dos 

espaços.”141 

 

Porém, o que é visualizado neste vídeo é bastante insuficiente porque só 

nos permite ver o que se passava no núcleo da Agostinha e do Hélder. A escola 

tinha mais dois núcleos de duas salas, a cada núcleo correspondia uma letra (A, 

B ou C), sendo o núcleo B o ocupado pelo Hélder e a Agostinha. 

                                                 

140 Na descrição do vídeo feita pelo arquivo da RTP faz-se a referência a “declarações de 

professor sobre os objectivos da escola de área aberta” (sendo o Hélder o professor aqui referido) 

e à visita de alunos do Magistério Primário de Faro à “escola de área aberta de Chão das Donas, 

Portimão, onde está em curso uma nova concepção de escola”. 

141 Depoimento do Professor Hélder no programa da RTP País País, de 19 de Março de 1982. 
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Figura 66 – Planta de emergência do 1º pavimento com os núcleos A e B 

 
Figura 67 – Planta do 2º pavimento da E.B. 1 de Chão das Donas com o núcleo C 
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Figura 68 – Núcleo C (pormenor da planta anterior) 

 

Ao entrarem no novo edifício “P3”, no ano lectivo de 1980/1981, os 

professores ocuparam diferentes espaços com os seus alunos. De acordo com a 

entrevista feita à professora Adelaide, no dia 20 de Novembro de 2006, a Manuela 

ficou “sozinha” no núcleo A, utilizando apenas uma das “salas de aula”142, ficando 

a outra livre, a Adelaide e a Cândida ficaram no núcleo C e, como já foi referido, o 

núcleo B foi ocupado pelo Hélder e pela Agostinha. Segundo foi apurado nas 

entrevistas efectuadas, só o professor Hélder e a Agostinha aderiram 

completamente ao “espírito” da área aberta, a professora Adelaide referiu que 

apenas pontualmente realizou trabalho dentro do núcleo com ensino em equipa, 

uma vez que considerava como um factor que dificultava esse trabalho o facto 

                                                 
142 A expressão “sala de aula” é um pouco forçada numa escola de área aberta, uma vez que o 

que temos é um núcleo com vários espaços. No entanto, segundo foi apurado pelas entrevistas, a 

ocupação do espaço pela professora Manuela fez-se de acordo com os seus princípios 

pedagógicos, ocupou um dos espaços de uma forma mais “tradicional”, não sentindo a 

necessidade de dispersar os alunos por todo o núcleo. De salientar ainda que, na opinião da 

Adelaide, a Manuela não trabalhava em área aberta uma vez que estava sozinha no núcleo. 
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dos alunos dos dois espaços do núcleo estarem em anos diferentes (os alunos da 

Adelaide e da Cândida não frequentavam o mesmo ano): 

 

“Adelaide – […] Pois nós quando viemos para aqui tínhamos cinco professores, 

trabalhávamos todos em área aberta, menos um porque tinha que ficar… 

Miguel M. – Tinha um núcleo só para ele? 

Adelaide – Tinha só um núcleo, era a Manuela. Tinha só um núcleo, mas haviam 

professores que tinham mais aptidões do que outros. Portanto, dentro do mesmo núcleo, 

o professor com a mesma, com as mesmas… com o mesmo ano, como por exemplo a 

Agostinha e o Hélder tinham o mesmo ano, naquela altura tinham os dois o primeiro ano, 

tinham a primeira fase. Nós trabalhávamos em fase, não sei se está dentro da situação. 

Nós trabalhávamos em fase, resultado como um digamos estava mais dentro do 

português do que o outro, um dava o português aos miúdos do outro, o outro dava 

matemática aos miúdos do outro. Isso é que é a área aberta, não há nem meus alunos 

nem teus alunos. Há nossos alunos. 

Miguel M.– E a professora estava no núcleo com quem? 

Adelaide – Eu estava no núcleo com a Cândida. 

Miguel M. – Com a Cândida e faziam também um trabalho desse género? 

Adelaide – Não tanto, não tanto […] Não era ela que vinha dar aos meus alunos 

nem eu aos ia dar aos alunos dela porque estávamos em anos diferentes.”143 

 

É claro que só o facto de existirem diferentes anos de escolaridade, num 

mesmo núcleo, em nada impede um trabalho frutífero em área aberta, basta 

pensar na Escola da Ponte onde alunos de diversos níveis de aprendizagem 

partilham o mesmo espaço. O inspector José Alfredo refere igualmente que ter 

alunos do 4º ano e do 1º num mesmo núcleo “não é nada do outro mundo”, mas 

torna mais difícil o trabalho em equipa (entrevista de 29 de Junho de 2006, 

gravação IMAG0002). Temos também de compreender que durante muitos anos 

estas professoras trabalharam com um outro paradigma de ensino. É natural que 

existam resistências à mudança, especialmente quando as pessoas estão 

habituadas a trabalhar de uma determinada forma. Os anos que as professoras 

                                                 

143 Excerto da entrevista com a professora Adelaide, realizada em 7 de Novembro de 2006, 

gravação DW_A0136 (5’ 58’’). 
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passaram na escola “antiga”144, e noutras escolas, influenciaram certamente a 

sua forma de trabalhar. Infelizmente, a passagem para a escola “P3” deu-se de 

uma forma abrupta, sem que ninguém auxiliasse devidamente os professores 

para uma série de rupturas com vários procedimentos a que estavam habituados 

(quase nada lhes foi dito de forma a prepará-los para a necessária mudança). 

Sobre estes aspectos são interessantes os depoimentos de 29 de Junho de 2006, 

onde o inspector José Alfredo refere que a formação dada não foi adequada e 

que possivelmente ocorreu de forma tardia: 

 

“Miguel M. – Considera que os professores da escola de Chão das Donas, já que 

vamos falar dela, tiveram uma formação adequada que lhes permitisse trabalhar em área 

aberta? 

José Alfredo – Não. Não tiveram uma formação adequada. Tiveram a formação 

possível e se calhar já até um bocadinho tardia. Pelo que me diz respeito, fiz, julgo ter 

feito alguma coisa, mas não na hora certa nem com a intensidade necessária. E isto 

porquê? Porque a relação inspector escolas era uma relação demasiado vaga, era uma 

relação que não permitia grande assiduidade nas escolas e os professores entregues a si 

próprios durante muito tempo perdiam-se um pouco. Além de haver também, como já 

afirmei, alguma resistência de alguns professores.”145 

 

No caso do Hélder e da Agostinha, de acordo com a entrevista realizada no 

dia 9 de Novembro de 2006 (a esta última – gravação DW_A0144), e de acordo 

com outras entrevistas, as orientações iniciais sobre a forma de trabalhar em área 

                                                 

144 Na escola “antiga” nem sequer poderiam “desarrumar” os locais de ensino, uma vez que estes 

eram partilhados em turnos diferentes. A professora que estava de manhã tinha de ter em atenção 

que a mesma sala iria ser ocupada por outra turma na parte da tarde, a partilha de um mesmo 

espaço limita a personalização das salas de aula. Temos aqui um exemplo da forma como o 

horário, o factor tempo, condiciona o espaço. O turno da manhã e da tarde deixariam de ser 

necessários na escola “P3”, uma vez que havia mais espaço para acomodar todas as turmas, que 

passaram a funcionar em turno único, com a entrada na escola mais tarde e com a saída às 

15h.30m. – já agora, com este exemplo, podemos referir que também o espaço condiciona o 

tempo (ou, neste caso, o próprio horário). 

145 Excerto da entrevista com o inspector José Alfredo, realizada no dia 29 de Junho de 2006 

(gravação DW_A0097). 
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aberta foram também dadas pelo inspector José Alfredo. A Agostinha suspeita 

que a adesão aos novos princípios pedagógicos talvez se devesse à juventude 

destes dois professores (os mais novos da escola), segundo ela, estavam mais 

abertos a novas pedagogias e metodologias, no entanto, refere ainda que se 

fosse hoje, se calhar, já estaria mais acomodada, mas “como era o início vamos 

para a frente”. As palavras em aspas são exactamente as ditas pela professora 

Agostinha que demonstram a vontade de arriscar desta equipa. A confirmação 

que o trabalho feito no núcleo B era realmente diferente foi dada também pelos 

outros professores: 

 

“Miguel M. – […] Ou seja, trabalhava aquele núcleo do Hélder, não era? 

Prof. Cândida – Sim, esse trabalhava em “área aberta”. Eles deslocavam os 

alunos, quando estavam a dar uma matéria… pronto… um estava a dar Língua 

Portuguesa, terminavam o português e os alunos iam a acompanhar um grupinho que 

estivesse na mesma unidade, eles faziam assim.”146 

 

Vale a pena, embora o texto seja um pouco longo, apresentar aqui uma 

transcrição de uma descrição feita pela Agostinha e pelo Hélder, em 1982. O 

interesse deste excerto, retirado de um jornal elaborado a propósito de um 

encontro em Évora de professores de escolas de área aberta (dos poucos 

encontros de “formação”147 realizados e a que nem todos os professores 

aderiram), está em podermos receber um relato da época sobre o que se terá 

passado. Convém salientar que este documento foi encontrado em Lisboa, no 

espólio de uma técnica da Direcção-Geral do Ensino Básico (a professora Helena 

Mendes), não tendo os autores do texto feito, nos contactos que efectuei, 

                                                 

146 Excerto da “Transcrição 2” – entrevista telefónica cedida pela professora Cândida, em 28 de 

Fevereiro de 2008. 

147 É um pouco exagerado referirmo-nos a este encontro como uma acção de formação. Na 

verdade o que acontecia era mais um relato de ideias e de troca de experiências, como é referido 

no próprio jornal: “Em todos, a pena da iniciativa só ter tocado alguns…”; “Encontrarem-se foi a 

primeira consequência. A troca de experiências, os projectos e planos que se sucederam no 

tempo, a segunda. Este jornal que agora sai, a última. Aparentemente, é pouco: o próprio jornal 

ficou aquém do que se desejava.” 
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qualquer referência à existência deste jornal. A Agostinha e o Hélder não fazem 

ideia que, numa fase mais adiantada do meu trabalho de pesquisa, viria a 

encontrar um documento escrito por eles sobre a sua experiência como equipa. 

 

“Tem causado estranheza a muita gente o facto de haver, na Escola de Área 

Aberta de Chão das Donas, uma equipa (?) de professores a funcionar (?) desde o ano 

lectivo 80/81. Isto é, aquilo que deveria ser considerado perfeitamente normal, porque 

imprescindível, tem sido visto como um caso um tanto particular. 

Façamos um pouco a história desta equipa: 

Quando chegámos à escola em Setembro de 1980 foi-nos dado, pela então 

directora, uma lista de alunos que vinham frequentar a escola pela primeira vez, a que se 

juntava um grupo de 4 alunos com quatro anos de escolaridade na 1ª fase. Logo nesta 

altura e sem podermos prever a que ponto de entendimento o trabalho nos conduziria, 

resolvemos “pôr na mesa” toda a sinceridade e abertura – aquele a quem coubesse o 

grupo dos 4 alunos ficaria com uma turma mais reduzida. 

Entrámos então no trabalho com um plano de adaptação à escola que 

previamente traçamos, a decorrer no mês de Outubro. Ao aproximar-se o fim desta etapa 

verificámos que cada um de nós tinha alunos prontos a progredir na aprendizagem 

escolar propriamente dita. 

Foi assim que, numa tentativa de aprofundamento de trabalho em equipa, um de 

nós se responsabilizou por pôr em prática o plano elaborado para esse grupo que incluía 

alunos das duas turmas. 

A partir desta experiência, devidamente planificada e avaliada pela equipa, o 

nosso trabalho deu um enorme salto em frente. A um terço do final do ano lectivo 

tínhamos um grande grupo que caminhava rapidamente e a cujas solicitações estávamos 

aptos a responder e um grupo mais pequeno que caminhava mais lentamente e a 

requerer mais atenção. Enquanto um dos professores se encarregava deste grupo estava 

o outro a ocupar-se do grupo mais avançado. Estas posições invertiam-se de 15 em 15 

dias, após o balanço conjunto do trabalho. 

Para além dos objectivos a atingir com os alunos, com esta alternância, tivemos 

também presente a intenção de não sobrecarregar nenhum dos membros da equipa. 

Este foi o momento grande da nossa organização. 

Depois disto e já no presente ano, ensaiámos outras formas de trabalho numa 

tentativa constante de aproveitar ao máximo as potencialidades de cada um dos 
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elementos da equipa. Foi assim que, embora de forma não rígida, um de nós se 

encarregou, temporariamente, de algumas áreas. 

Todo este trabalho de programação e reflexão conjunta e apoio mútuo, levou-nos 

à situação que consideramos o ponto alto da nossa organização: o desfazer das 2 turmas 

com a consequente responsabilização dos dois professores pelo conjunto dos 43 alunos.  

Cabe ainda, nesta pequena exposição, tirar algumas conclusões que julgamos 

pertinentes: 

1 – todos os alunos aceitam, desde o ano passado, plenamente, cada um dos 

dois professores como o seu professor; 

2 – aceitam todos os colegas como colegas de uma só turma; 

3 – conseguiu-se um bom nível de aquisição de conhecimentos e um gosto 

crescente pelo trabalho escolar; 

4 – dos 4 alunos com mais de quatro anos de escolaridade na 1ª fase (hoje só 3 

visto ter havido no ano passado uma transferência) 2 conseguiram um óptimo progresso, 

encontrando-se, este ano, aptos a transitar para a 2ª fase. 

Ao aproximar-se o fim dos dois anos de existência desta equipa, começamos a 

sentir-nos um tanto apertados dentro do nosso espaço-núcleo. 

Parece-nos chegada a altura de a escola, no seu todo, se assumir como uma 

Escola de Área Aberta. 

Mas essa é uma grande batalha, grande. Talvez grande demais!” 

(GONÇALVES, Hélder & GONÇALVES, Agostinha, Julho de 1982: 3 e 7). 

 

É bastante curioso este final “profético” do texto, onde estes professores 

sentem que a expansão do trabalho em área aberta para os restantes núcleos 

será talvez uma batalha grande demais. De facto, a experiência ocorria num 

núcleo isolado, quase como se fosse a aldeia de Astérix, daí a necessidade de 

focar a atenção sobre ele. A grande dificuldade estaria em generalizar aquela 

inovação por toda a escola. Sabemos que quanto maior é o grupo de pessoas 

que se quer mudar mais difícil se torna a implementação de uma inovação. Além 

disso, as professoras dos outros núcleos vivenciaram situações diferentes: 

vinham da escola “antiga” e tinham já enraizado determinados hábitos, talvez isso 

explique o facto dos núcleos A e C não aderirem ao “espírito” do trabalho em área 

aberta (e por essa razão não terem existido mudanças significativas em termos 

pedagógicos dentro dos seus núcleos). De qualquer modo, podemos agora 
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perceber, através deste relato, como se processaram as transformações naquele 

núcleo de excepção, como se começou a trabalhar em equipa e como 

posteriormente se fundiram todos os alunos num mesmo grupo, extinguindo-se a 

separação entre as turmas existentes.  

Contudo, a estabilidade da equipa docente não estava garantida, com a 

saída de professores da escola, no ano lectivo de 1982/1983, especialmente com 

a saída do professor Hélder (e com a entrada de outros docentes), deixa de haver 

ensino em equipa e, embora as áreas abertas não sejam logo fechadas, os 

princípios pedagógicos da área aberta também deixam de orientar o núcleo B de 

Chão das Donas. O inspector José Alfredo e a professora Ana Maria referem 

também a resistência à mudança como uma das causas para este insucesso: 

 

“José Alfredo – Em Chão das Donas não resultou porque como já vimos, ou já 

dissemos, ou já eu disse… houve… continuou a haver resistências por parte de…só dois 

professores é que aderiram em resumo, foram o Hélder e a Agostinha, embora os outros 

não “obstacularizassem”, mas também não faziam, não é? Continuaram a trabalhar, olha 

a Adelaide, que já falámos, uma excelente pessoa de resto, mas ou pela idade […] mas 

por um certo conservadorismo pedagógico, fosse pelo que fosse, nunca entrou… não é 

que ela se opusesse… deu-me a sensação que não era capaz de… não se mentalizou 

para… 

Ana Maria – Há pessoas que têm/fazem uma grande resistência à mudança e que 

têm uma grande dificuldade, não é porque não querem é porque têm dificuldade e têm 

medo, às vezes têm medo, não têm coragem para mudar.”148 

 

Na verdade, dentro da escola de Chão das Donas tínhamos várias 

“escolas”, a organização do espaço assim o permitia. Apesar das áreas abertas, 

havia um certo distanciamento entre professores. O núcleo A estava (e está) 

separado pelo polivalente e os outros dois núcleos estão em pisos diferentes. Em 

cada núcleo havia um trabalho diversificado, e às vezes divergente, e havia falta 

de comunicação: 

 

                                                 

148 Excerto da entrevista com o professor José Alfredo e a professora Ana Maria, realizada no dia 

16 de Novembro de 2006, gravação DW_A0148 (31’32’’). 
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“José Alfredo – […] Se quiser falo especificamente no caso da escola de Chão 

das Donas, onde uma equipa de dois funcionava e os outros não sabiam nada daquilo 

que esses dois andavam a fazer. Assim como esses dois também não sabiam nada 

daquilo que os outros faziam.”149 

  

A professora Manuela estava “isolada”, teria por isso mais dificuldades na 

realização de um trabalho em equipa e de permuta de grupos de alunos com 

outros professores. Todavia, a Adelaide e a Cândida, embora estando num 

mesmo núcleo (núcleo C), também não tinham alterado significativamente a sua 

forma de trabalhar. Na forma de ensinar persistiam “velhos” hábitos, uma vez que 

os professores que começavam a leccionar em escolas “P3” não conheciam os 

“novos” princípios pedagógicos. Havia um desconhecimento da “pedagogia” que 

deveria orientar o trabalho na nova situação em área aberta. Como nos diz José 

Alfredo: 

 

“ […] por detrás das escolas de área aberta estava uma pedagogia diferente das 

outras… e essa pedagogia não era conhecida de quem lá trabalhava, daí as grandes 

dificuldades que surgiram.”150 

 

“ […] o que é uma escola de área aberta no fundo? É uma escola com uma 

divisão anormal de salas… portanto as salas têm vista umas para as outras, têm espaços 

comuns etc., etc. Mas a sala em si resolve pouco se os professores não entendessem 

que o que se pretendia ali era o seguinte: não há turma nenhuma, em grau nenhum de 

ensino, que tenha, ou cujos alunos tenham, um grau idêntico de aprendizagem, há 

sempre oscilações e em alguns casos grandes oscilações. Há, por outro lado, 

necessidade, como consequência disso, de formar grupos de aprendizagem. Não é 

“ghettos”, como alguns professores entendiam, formar grupos era… “aqueles não 

aprendem estão arrumados”. Não, era formar realmente grupos que tinham um ritmo 

diferente, mas que também faziam as suas aprendizagens e, para que o trabalho fosse 

facilitado a todos os níveis, entendia-se que esses grupos podiam ser assumidos por 

outro professor que estivesse ao lado, mas que estivesse a esse nível com os seus 

                                                 

149 Excerto da entrevista com o professor José Alfredo e a professora Ana Maria, realizada no dia 

16 de Novembro de 2006, gravação DW_A0153.  

150 Excerto da entrevista com o inspector José Alfredo (gravação DW_A0090 de 29/6/2006). 
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alunos. E um aluno podia andar, por exemplo, no 2º ano de escolaridade e, para uma 

determinada matéria, juntar-se a outro de 1º ano, havia uma mobilidade portanto 

constante, e isto exigia uma planificação muito exigente como é evidente […] e era 

necessário deixar de falar nos meus alunos para falar nos nossos alunos […]”151 

 

Numa das entrevistas, o inspector José Alfredo dá-nos uma imagem 

bastante elucidativa que define muito bem o que efectivamente aconteceu. As 

coisas não começaram como deviam, começaram pelo “fim”, ou como disse o 

antigo inspector, pelo “telhado”: 

 

“ […] quando digo que começou tudo pelo telhado quero dizer que em vez de se 

começar por ensinar os professores como trabalhar naquela escola, ensinar-lhes técnicas 

específicas de ocupação de espaços, ensinar-lhes como resolver as dificuldades, que 

também as havia, por um trabalho deste tipo...  Em vez disto… pegou-se no edifício, 

pegou-se  nas pessoas, juntaram-se as duas coisas e façam… não pode ser. Por isso é 

que eu digo que realmente se começou pelo telhado, o edifício tem de começar pelos 

alicerces. A primeira coisa era uma boa acção de formação… e só depois disso é que se 

mandavam para…”152 

 

Como não houve uma formação adequada para ensinar a trabalhar em 

área aberta, o inspector José Alfredo tentava impulsionar, como podia, o 

desenvolvimento dos professores das escolas “P3”, mas não o fazia somente em 

Chão das Donas pois tinha de o fazer em todo o Algarve (a desproporção de 

meios era colossal): 

 

«“No dia 29 de Junho de 2006 conversei com o inspector José Alfredo que me 

disse que chegou a ser o único inspector para todo o Algarve (isto nos anos oitenta, 

numa altura em que as escolas de área aberta necessitavam de uma maior orientação e 

apoio). 

O inspector José Alfredo referiu que havia colegas que não trabalhavam em área 

aberta nem deixavam trabalhar desse modo, havia uma certa “ciumite” porque o inspector 

só procurava os colegas que tinham “abertura” para trabalhar em área aberta (Agostinha 

                                                 

151 Excerto da entrevista com o inspector José Alfredo (gravação DW_A0091 de 29/6/2006). 

152 Excerto da entrevista com o inspector José Alfredo (gravação DW_A0095 de 29/6/2006). 
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e Hélder em Chão das Donas). - José Alfredo disse ainda, pedindo que não ficassem os 

seus nomes na gravação da entrevista (nesta altura parei o gravador e escrevi este 

registo para o Diário de Campo), que sentia o seu trabalho boicotado por alguns 

professores que diziam para os outros (que tentavam trabalhar em área aberta): “vocês 

ouçam-no, mas não liguem ao que ele diz.”»153 

 

No excerto que se segue, o inspector apresenta-nos o seu testemunho 

sobre o apoio que tentava dar aos professores das “P3” e faz uma distinção sobre 

o que seria, ou não, trabalhar em área aberta: 

 

“José Alfredo – […] a minha presença não era uma presença apenas de reunião 

com os professores, mas de assistência, participação e intervenção nas próprias aulas. 

Miguel M. – Em que é que consistia esse trabalho de área aberta? 

José Alfredo – O trabalho de área aberta… 

Miguel M. – Como é que a gente pode caracterizar isso? 

José Alfredo – Pois… dependia, como já atrás foi dito, da maneira de estar do 

próprio professor. Se havia um trabalho de equipa pode dizer-se que havia um trabalho 

de área aberta, se cada professor trabalhava para si, embora eventualmente e 

pontualmente conversasse com o colega, isso não significava coisa nenhuma. Portanto, 

repetindo e sistematizando, para haver trabalho de área aberta tinha que haver, aos 

vários níveis, ou seja, ao nível da planificação e ao nível da execução, um trabalho de 

equipa e mobilidade dos alunos, mobilidade pontual não definitiva. 

Miguel M. – Em grupos… 

José Alfredo – Em grupos, conforme os níveis de aprendizagem.”154 

 

Apesar de não terem tido experiência em escolas “P3”, o Hélder e a 

Agostinha decidiram “arriscar” e experimentar trabalhar em equipa, o facto de 

terem sido colocados juntos no núcleo B teve somente a ver com a distribuição 

feita pela professora Adelaide, não houve a formalização de pedidos para 

constituir equipas de trabalho específicas: 

 

                                                 

153 Registo de Diário de Campo, do dia 29 de Junho de 2006. 

154 Excerto da entrevista com o inspector José Alfredo (gravação DW_A0096 de 29/6/2006). 
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“Hélder – Eu fui colocado no primeiro ano, juntamente com uma colega também, 

éramos os dois professores novos na escola […]. Tinha um primeiro ano, a minha colega 

tinha um primeiro ano, a directora da escola distribuiu o pessoal de acordo com… acho 

que na altura ainda se chamavam fases, não é?... Nós ficámos os dois em salas 

contíguas e olhámos para aquele espaço… se há este espaço que é novo… a gente 

respondeu ao apelo do espaço… estávamos ali de novo e, já agora, vamos fazer uma 

coisa nova, vamos tirar algum partido deste edifício para que… porque isto é um espaço 

novo e oferece com certeza condições para coisas novas.”155 

 

Embora o trabalho em equipa efectuado no núcleo B tenha sido 

considerado como muito gratificante, apenas funcionou durante os dois primeiros 

anos lectivos daquela escola “P3”. Numa entrevista com o Marco, um antigo aluno 

do núcleo B de Chão das Donas, é confirmada a não divisão dos alunos por 

turmas, nem por professores do núcleo, isto claro, somente nos dois primeiros 

anos lectivos: 

 

“Miguel M. – Chegou a trabalhar… em área aberta nesta escola? Ou seja, com 

aquilo tudo amplo? 

Marco – Sim. 

Miguel M. – […] Como é que era feito esse trabalho lembra-se? 

Marco – […] Nós passávamos de uma sala para a outra porque os professores 

eram o professor Hélder e a Agostinha e então havia, como é que hei-de dizer, não 

haviam alunos fixos nem de um nem de outro era… nós utilizávamos as duas salas, 

porque por vezes tínhamos o acompanhamento do professor Hélder, outras vezes da 

professora Agostinha, não havia um fixo. 

Miguel M. – Não havia um professor fixo, não era? Sentiam os dois… 

Marco – Sentíamos a presença dos dois.”156  

 

No entanto, no terceiro ano, o Marco refere que passaram a existir duas 

turmas e que a partir daí passou a ter somente a Agostinha como sua professora, 

o ensino em área aberta tinha terminado em Chão das Donas: 

                                                 

155 Excerto de entrevista com o professor Hélder, realizada no dia 9 de Novembro de 2006. 

156 Excerto da entrevista com o Marco, ex-aluno da “P3” de Chão das Donas, realizada no dia 23 

de Novembro de 2006 (gravação DW_A0171). 
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“Miguel M. – Em que ano é que a escola de Chão das Donas deixou de funcionar 

em área aberta? Foi no seu tempo, não? Que eles puseram tipo paredes ou armários a 

dividir? 

Marco – Eu… ainda foi no meu tempo foi. 

Miguel M.– […] É isso que eu lhe ia perguntar… no primeiro e segundo ano era o 

professor Hélder? 

Marco – Não. Eram os dois. 

Miguel M.– Pois eram os dois… 

Miguel M. – […] No terceiro ano apareceu uma outra professora que era a 

professora Élia157. Será? 

Marco – Foi, veio substituir o professor Hélder. 

Miguel M. – Exacto. Exactamente, exactamente… E nesse terceiro ano as coisas 

começaram a funcionar de uma forma diferente ou não? 

Marco – Foi, foi dividida, as duas salas foram divididas, acho que uma parte tipo… 

parte de biblioteca, tipo consulta entre as duas salas. 

Miguel M. – Ou seja, separaram o trabalho? 

Marco – Separaram, separaram o trabalho. 

Miguel M. – […] Terá sido no seu terceiro ano… o ano em que as coisas deixaram 

de funcionar em área aberta, pode ser? 

Marco – Sim.”158 

 

O Marco refere ainda que se pudesse escolher não teria dúvidas que a 

opção seria a forma de ensino em área aberta, nas suas palavras “esses dois 

anos foram espectaculares” (gravação DW_A0172 – 4’26’’). No vídeo 

IMAG0029.ASF, este ex-aluno apresenta-nos uma descrição sobre as formas de 

organização do espaço do núcleo nos primeiros dois anos, onde se trabalhava 

num espaço amplo com um ensino em equipa, e aponta-nos as diferenças que 

ocorreram no terceiro e no quarto ano lectivo, onde passam a haver duas turmas, 

com uma divisão espacial rígida e com monodocência. A separar as duas zonas, 

uma para a turma da professora Élia, outra para a da professora Agostinha, 

                                                 

157 A professora Élia foi colocada na E.B. 1 de Chão das Donas no ano lectivo de 1982/1983 e 

esteve 23 anos a leccionar nessa escola (até à sua aposentação). 

158 Excerto de entrevista com o Marco, ex-aluno da “P3” de Chão das Donas, realizada no dia 23 

de Novembro de 2006 (gravação DW_A0172). 
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estavam móveis, armários e mesas, tendo os alunos passado a funcionar duma 

forma mais “tradicional” – deixando de utilizar todo o espaço do núcleo para 

utilizar somente o espaço de “sala de aula” que passou a estar destinado à sua 

turma. 

Se as condições de trabalho mudam é natural que o próprio trabalho em si 

sofra alterações. Todavia, na nova situação, a colocação do mobiliário para 

separar as turmas não era suficiente para permitir estancar a incomodidade:  

 

   “Agostinha – O que é que os professores faziam? Punham armários… Aí só 

evitava ver os alunos, os alunos verem-se uns aos outros, ou os professores. Porque 

acho que o que levou depois a fechar mesmo parede, pôr parede, foi o barulho e o não 

trabalharem com este espírito de área aberta.  

Miguel M. – Em… 

Agostinha – Em conjunto… Cada qual tinha o seu trabalho, pronto. Como cada 

qual trabalhava a sua matéria, a sua disciplina, nem sequer muitas vezes no mesmo 

núcleo com o mesmo ano. Acho que para trabalhar em área aberta tem que ser tudo 

muito bem coordenado, o mesmo núcleo com o mesmo ano, e muitas vezes isso também 

não acontecia. E então está a ver o que é: um estava a dar Música outro ia dar, por 

exemplo, apresentação de Matemática… Aquilo era o caos. Era o barulho, uns batiam 

palmas os outros tinham que se calar já não podiam fazer mais nada e acho que foi isso 

que… 

Miguel M. – Era uma das razões principais? 

Agostinha – Sim, sim… Depois é a tal falta de espírito porque se houvesse o 

espírito de equipa, de trabalhar em conjunto, acho que as coisas se coordenavam muito 

bem. … Foi o que aconteceu comigo e com o professor Hélder foi isso. Nós nesse 

aspecto demo-nos muito bem. E tivemos sorte porque… calhou ficarmos no mesmo 

núcleo e termos o mesmo ano. Tínhamos os dois primeiro ano e pronto… 

Miguel M. – Porque geralmente era aleatório… as pessoas ficavam no mesmo 

núcleo aleatoriamente, não havia… 

Agostinha – Sim porquê? Porque em geral a pessoa tinha direito de escolha de 

turma, de sala vá… de sala. E então olha gosto mais do primeiro andar ou gosto mais do 

rés-do-chão.”159 

                                                 

159 Excerto da entrevista realizada com a professora Agostinha, no dia 29 de Junho de 2006 

(gravação DW_A0082). 
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As escolhas dos professores, relativamente ao espaço onde iriam 

trabalhar, não eram feitas a pensar nas equipas pedagógicas que aí iriam 

funcionar, como se pode ver pela transcrição anterior, esta distribuição era 

condicionada por razões de antiguidade, o professor com mais anos de serviço 

poderia escolher em primeiro lugar. A ida quase “aleatória” de determinados 

professores para determinados núcleos dentro da escola podia levar à 

constituição de equipas docentes com problemas de incompatibilidade. 

É conveniente aqui realçar que devemos relativizar as vantagens de uma 

adesão “cega” ao “espírito” da área aberta. A não adesão aos princípios 

pedagógicos das escolas “P3” pode até ser preferível, especialmente quando não 

existiu uma formação e um apoio continuado para estes professores, pois 

geralmente é preferível estar seguro do que se está a fazer do que trabalhar na 

incerteza (e é claro que nem todos os docentes são iguais, nem todos têm de ter 

o mesmo espírito “aventureiro”). O facto da nova equipa, com a Élia e a 

Agostinha, ter desistido de funcionar de acordo com os princípios pedagógicos 

“inovadores” não quer de todo dizer que não tenham feito a opção mais sensata e 

um excelente trabalho. Temos ainda de ter presente que a escolha para deixar de 

trabalhar dessa forma prende-se com uma série de variáveis, aliás, não há nada 

que nos possa garantir que mesmo com a permanência do Hélder o trabalho no 

núcleo se mantivesse nos mesmos moldes, uma vez que as escolas são 

organizações dinâmicas e muitas transformações ocorrem dentro delas ao longo 

do tempo. No núcleo B passámos a ter uma nova equipa de professores que se 

iria confrontar com novas situações, por exemplo, passou a haver dentro do 

núcleo maiores diferenças nos níveis de aprendizagem dos alunos: 

 

“Élia – Entretanto eu cheguei lá, segui as directrizes dadas pelas colegas e 

tentámos realmente fazer… o trabalhar em área aberta. Acontece que tínhamos anos 

diferentes.”160 

 

A distribuição de alunos de diferentes anos de escolaridade dentro de um 

mesmo núcleo parece ter interferido no trabalho de equipa destas professoras, 

                                                 

160 Excerto da entrevista com a professora Élia (gravação DW_A0102 de 26/10/2006). 
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mas houve muito mais do que isso, houve relutância pela parte dos pais, 

resistência à mudança feita por professores e, obviamente, não houve uma 

formação adequada sobre o novo paradigma de ensino (especialmente dirigida 

aos novos docentes que iriam entrar naquela escola). A professora Élia refere 

mesmo que não teve nenhuma formação sobre como trabalhar em área aberta: 

 

“Élia – […] mas depois cada um começou a trabalhar na sua sala e pondo de lado 

realmente o espírito que quiseram implementar à escola de área aber… à escola P3.  

Miguel M. – Sim, sim. Mas no seu caso teve formação, por exemplo? 

Élia – Não, absolutamente nenhuma. … Limitei-me, pronto com as colegas… com 

as outras colegas… com a colega. Portanto, eu cheguei lá na situação de efectiva... 

Miguel M. – Então por exemplo, se a pergunta fosse dirigida a si, considera que 

teve uma formação adequada para trabalhar em área aberta? 

Élia – Não. Não. 

Miguel M. – E… considera que o Ministério da Educação deu o acompanhamento 

ou o apoio adequado aos professores e educadores das P3? 

Élia – Nunca. … Nunca. Portanto… naquele ano, em que eu não estava, portanto 

foi no ano anterior, foi… a nível de inspecção, foi dado realmente algum apoio… depois… 

no ano seguinte iam ver como é que as coisas funcionavam. 

Miguel – … Mas por exemplo… fale-me agora de si… sentiu algum apoio? 

Élia – Absolutamente nenhum. 

Miguel – Nem da inspecção? 

Élia – Não, não.”161  

   

A professora Élia, em entrevista realizada no dia 26 de Outubro de 2006 

(gravação DW_A0102 – 2’20’’), assume que tentaram, mas que não chegaram a 

trabalhar em área aberta, e isto logo desde o início do primeiro ano lectivo em que 

entrou na escola “P3” (1982/1983). Nos outros núcleos, as professoras 

continuavam a trabalhar da forma “tradicional” que conheciam melhor, embora 

tenha havido rotatividade devido aos concursos de colocação de docentes, com a 

saída e entrada de novas professoras. Porém, mesmo assim, no núcleo outrora 

“inovador”, o núcleo B, foi tentada a continuação do trabalho iniciado pela 

                                                 

161 Excerto da entrevista com a professora Élia (gravação DW_A0102 de 26/10/2006). 
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Agostinha e pelo Hélder. Contudo, na opinião da professora Élia, a relutância por 

parte dos pais (e de alguns alunos) e a existência de níveis diferentes de 

escolaridade dentro de um mesmo núcleo fizeram com que as professoras 

desistissem da experiência logo no início do ano lectivo de 1982/83: 

 

“Élia – [...] mas depois o aluno começou a chegar a casa e a dizer que ia para a 

sala da outra professora. Portanto, como não eram dos mesmos anos ele dizia assim: 

então mas eu passei… eu ando no segundo ou ando no terceiro? E passei para o outro 

ano – ou vice-versa. E começou a haver uma determinada relutância da parte dos pais. 

[...] Porquê? Porque os pais estavam habituados a que o seu filho fosse aluno da 

professora x e estivessem com… portanto a monodocência. Sempre com a professora. 

Depois passar de uma professora para a outra aquilo… houve uma determinada 

relutância da parte dos alunos e da parte dos pais. Portanto, nós talvez tentássemos essa 

experiência… Natal… Natal… não sei se conseguimos chegar a tanto.”162 

 

Podemos então desde já destacar algumas variáveis que condicionaram o 

sucesso do ensino em área aberta. Houve falta de formação de professores sobre 

as novas exigências relativas ao trabalho numa escola “P3” (gravação DW_A0105 

– 4’20’’). A professora Élia refere em entrevista (gravação DW_A0105) que as 

orientações sobre o trabalho em área aberta foram-lhe dadas pela colega 

Agostinha, não tendo sobre esses aspectos mais nenhuma formação, como já 

vimos em transcrição anterior. Além disso, a este propósito, e recordando as 

palavras de HUBERMAN (1973: 40), “os professores são geralmente hostis às 

mudanças introduzidas nas escolas, se delas não participarem desde o início ou 

se as decisões forem tomadas por outros que não seus superiores hierárquicos”. 

Ora as “decisões” vinham de anos lectivos anteriores, a professora Élia era nova 

naquela escola, não teve oportunidade de participar nas acções de sensibilização 

feitas pelo inspector, trazia consigo marcas de uma “cultura” profissional distinta, 

sendo muito difícil a introdução dessas mudanças apenas graças à intervenção 

da colega Agostinha. Além disso, também a postura dos pais, habituados a outras 

formas de ensino, criticando o trabalho em área aberta, condicionou a atitude face 

                                                 

162 Excerto da entrevista com a professora Élia, realizada no dia 26 de Outubro de 2006 (gravação 

DW_A0102). 
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à mudança por parte dos próprios professores (pois nem todos têm a mesma 

capacidade de resistência quando confrontados com “juízos desfavoráveis”).  

Graças à colocação de novos docentes na escola a empatia entre cada 

“equipa” foi condicionada, houve uma “rotatividade” nos núcleos, com a selecção 

de diferentes espaços de “sala de aula” para trabalhar, que era feita, como já foi 

referido, de acordo com a antiguidade do professor e não para favorecer 

determinada conveniência pedagógica. Podíamos ter também em consequência 

disso alunos em diferentes anos de escolaridade num mesmo núcleo, o que 

alguns professores consideravam como prejudicial (gravação DW_A0105 – 

4’08’’). Embora tal visão não seja consensual, temos de reconhecer que a 

existência de alunos diferentes, com turmas diferentes, influencia o processo de 

ensino aprendizagem, por isso o que resulta com um grupo de alunos pode não 

resultar com um outro, condicionando o tipo de planificação a efectuar. 

A mudança que ocorreu no ano lectivo de 1982/1983, no núcleo B, no 

sentido da monodocência, entra então em consonância com a forma de trabalhar 

nos restantes núcleos da escola, mantendo-se até ao ano em que realizei o 

trabalho de campo. Tal é confirmado em várias entrevistas efectuadas, mas 

deixarei aqui apenas o testemunho das professoras Clotilde163, Maria José164 e 

Élia: 

 

“Clotilde – […] Não, não funciona como P3. Portanto, por isso é engraçado você 

estar a fazer um trabalho sobre P3 quando isto não funciona com zona de área aberta. 

Miguel M. – Mas é exactamente isso que eu quero descobrir… 

Clotilde – …Antes de eu vir para cá, eu estou cá há três anos… isto já estava 

fechado, aliás isto foi fechado há já bastantes anos e portanto as pessoas não trabalham 

em zona… mesmo em zona de área aberta… mesmo salas que são tão super 

pequeninas que não têm nenhuma zona suja. 

Miguel M. – Então foram fechadas as… puseram paredes… 

Clotilde – Puseram, numas puseram paredes… sim são paredes que estão feitas 

para separar os espaços. 

                                                 

163 A professora Clotilde teve as funções de coordenação da E.B.1 de Chão das Donas, na altura 

da realização do trabalho de campo (em 2005/2006). 

164 A professora Maria José trabalhou em Chão das Donas de 1982/83 até ao ano de 2002/2003. 
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Miguel M. – Portanto, no fundo… vocês trabalham como em qualquer outra escola 

normal, não é? 

Clotilde – Exactamente, normalmente. 

Miguel M. – Ensino tradicional praticamente, não é? 

Clotilde – Sim, não fazemos nada a nível de… esse tipo de trabalho de área 

aberta não fazemos.”165   

 

“Miguel M. – As outras que trabalhavam em núcleos trabalhavam cada uma com a 

sua turma, não é? 

Maria José – Cada uma com a sua turma… com o seu ano de escolaridade. 

Miguel M. – Cada uma com a sua turma com o seu ano de escolaridade. Portanto, 

não trabalhavam como o projecto original previa? 

Maria José – Não, não. Isso já não… nunca… nunca vi trabalharem na escola, lá 

em Chão das Donas, com esse dito projecto de… de… 

Miguel M. – De equipa? 

Maria José – De equipa… sim dos professores da escola P3. 

[…] 

Maria José – Não, cada uma tinha a sua turma, cada uma era responsável pela 

sua turma pelo seu espaço. Isso mesmo. 

Miguel M. – … No fundo era como ensinam agora, não é? 

Maria José – Sim, é como agora aqui.”166 

 

“Miguel M. – Em que ano é que a escola do 1º ciclo de Chão das Donas deixou de 

funcionar em área aberta? … 

Élia – Talvez dois, três anos após a abertura dela, mas isso é fácil ver quando é 

que a escola abriu…  

Miguel M. – Mas passados dois ou três anos da abertura fecharam as áreas? 

Élia – Sim, nós … depois houve movimentação no corpo docente, pessoas que 

estavam habituadas a trabalhar em salas sozinhas e de maneira alguma se conseguiam 

integrar naquele barulho todo que é uma escola de área aberta de duas salas e que é 

extremamente difícil de trabalhar, tem que haver uma adaptação tanto dos alunos quanto 

dos professores, porque parecendo que não são cinquenta pessoas, cinquenta e duas 
                                                 

165 Excerto da entrevista com a professora Clotilde, realizada no dia 28 de Julho de 2005. 

166 Excerto da entrevista com a professora Maria José, realizada no dia 7 de Novembro de 2006 

(gravação DW_A0132). 
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pessoas no mesmo espaço. … e a nível de barulho é extremamente difícil […] daí nós 

tentarmos, nós tentarmos através dos armários colmatar um bocado aquela… dar uma 

privacidade à turma… porque chegámos à conclusão que tanto da parte dos alunos havia 

uma grande dispersão da atenção…e era completamente difícil. Depois houve uma altura 

em que nós pedimos ajuda até à Câmara e fizemos então aquelas separações que lá viu 

… não estava autorizado, não era autorizado através do Ministério, mas era 

completamente impossível, havia pessoas que se recusavam terminantemente a 

trabalhar naquelas condições.”167 

 

É interessante observar, nesta última transcrição, a cumplicidade existente 

entre a Câmara Municipal e os professores da escola, é referido que foram feitas 

as separações sem estarem “autorizadas”, no entanto, foi a entidade municipal 

que forneceu a verba para as obras. É também curioso o facto de encontrarmos 

no Livro E – da correspondência expedida – o registo de uma carta dirigida ao 

inspector, com a data de 9 de Junho de 1986, “dando o parecer sobre a 

necessidade de se levantarem ou não paredes entre as salas de aula”, tendo sido 

na altura o parecer das professoras negativo. A postura com o inspector, talvez 

por algum receio (e porque provavelmente não foi na mesma altura), é um pouco 

diferente daquela que se teve em relação à autarquia. Poderíamos dizer que as 

pessoas acabaram por se habituar um pouco a trabalhar com armários a separar 

as salas. Porém, embora as divisórias rígidas, com a construção de paredes, só 

apareçam um pouco mais tarde, já vimos que é logo, em 1982/83, que se dá a 

separação das turmas em todos os núcleos da escola, com o regresso à 

homogeneidade do “individualismo” docente. No próprio livro de actas podemos 

ler frequentemente, sobre a programação das actividades, frases como: “cada 

professor organizou a sua programação curricular”168.  

No Livro E – da correspondência expedida – temos um registo sobre um 

pedido à Câmara Municipal de Portimão para a construção de uma divisória entre 

duas salas de aula, isto em 1998. Durante algum tempo trabalhou-se de forma 

independente sem as divisórias com paredes, mas com “muros de Berlim 

                                                 

167 Excerto da entrevista com a professora Élia (gravação DW_A0102). 

168 No livro de actas, as únicas referências a planificação conjunta remetem para outras acções, 

como por exemplo festas, visitas de estudo e programação das actividades da Área Escola. 
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imaginários”. No entanto, devido ao barulho, que era bem real, a primeira parede 

vai aparecer antes dessa data (e também com a ajuda de um outro “cúmplice” – 

desta vez a Junta de Freguesia): 

 

“Maria José – Eu tive uma colega que, é uma óptima professora, esteve lá 

imensos anos, mas a primeira coisa que ela disse é: “se não me fecharem isto eu vou-me 

embora porque eu não aguento o barulho”. Pronto ela tinha problemas… um bocado 

nervosa… E foi a primeira área que a gente fechou, foi essa. Conversámos com a Junta 

de Freguesia e até fizemos uma… ainda lá está a divisão.”169 

 

 

Figura 69 – Registo do Livro E – da correspondência expedida170 

 

                                                 
169 Excerto da entrevista com a professora Maria José, realizada no dia 22 de Junho de 2006 

(gravação DW_A0065). Em entrevista posterior com esta mesma professora, no dia 7 de 

Novembro de 2006 (DW_A0133.wav), tentei descobrir o ano em que ocorreu esta primeira divisão 

que foi feita no núcleo C através da intervenção da Junta de Freguesia. Apesar da professora 

Maria José não se recordar, poderemos deduzir que terá sido logo no início, uma vez que se 

refere na transcrição que a outra professora “esteve lá imensos anos”. Na entrevista realizada no 

dia 7 de Novembro de 2006, onde tentei esclarecer esta questão da data, em que apareceu esta 

primeira divisória, a professora Maria José respondeu-me o seguinte: 

  - Já não me recordo bem o ano, foi quando uma colega minha foi para lá e que pôs o problema: 

“ou dividem a sala ou eu vou-me embora porque eu não aguento o barulho… eu não sei trabalhar 

assim” – (gravação DW_A0133.wav: 1’ 33’’). De acordo com esta gravação, houve inicialmente a 

necessidade de criar uma separação com armários para não perturbar tanto a sala do lado, só 

depois surge a primeira “parede divisória” em madeira (que permitia um maior isolamento do 

ruído). Embora não tenha conseguido obter a informação do ano em que isso ocorreu (e voltei a 

ligar à professora no dia 2010-04-10), podemos constatar que mesmo antes da construção dessa 

divisória já tínhamos os armários tentando cumprir essa função (gravação DW_A0133.wav).  

170 Esta solicitação refere-se à construção da última “divisória rígida”, num núcleo onde estava 

uma professora a trabalhar sozinha com uma única turma arranjou-se espaço para a biblioteca. 

Recordo que muito antes disso estas divisórias já se faziam sentir através do mobiliário. 
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Faltou referir aqui que, e segundo a entrevista com Maria José (realizada 

no dia 22 de Junho de 2006), a sala que sobrava (que estava “vazia”, já vimos 

que havia um núcleo onde poderia ficar só uma professora), veio a ser utilizada 

como um espaço para a Educação Física. Além disso, com a redução do número 

de alunos houve a possibilidade de ter num mesmo núcleo, que ficou “livre”, numa 

das salas o “ginásio” e na outra um espaço para A.T.L. (Actividades de Tempos 

Livres) – isto, obviamente, com uma parede a separar as duas salas. A opção por 

uma sala só para a Educação Física compreende-se facilmente, uma vez que 

havia espaço livre e o polivalente estava a ser utilizado como refeitório.  

Na altura da realização do trabalho de campo não existia nenhuma sala de 

aula desocupada, tendo sido já criada a biblioteca numa das salas do núcleo A:  

 

“Clotilde – Inicialmente isto não era para ser a biblioteca, fez-se a biblioteca há 

relativamente pouco tempo aqui. Portanto, houve uma outra altura em que houve uma 

sala que serviu como espaço de Educação Física, porque a gente tem aqui um 

polivalente, mas o polivalente é extremamente pequeno e não dá para funcionar como 

Educação Física para fazer como deve ser porque funciona ali a cantina.”171 

 
Figura 70 – Planta do 1º pavimento com a marcação das alterações efectuadas 

                                                 
171 Excerto da entrevista com a professora Clotilde, realizada no dia 28 de Julho de 2005. 

Biblioteca 

Polivalente 
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Figura 71 – Planta do 2º pavimento com a marcação das alterações efectuadas 

 

Nestas duas últimas plantas (figuras 70 e 71), podemos observar a 

vermelho os sítios onde foram construídas paredes (a localização das portas está 

a verde). Foi desta forma que encontrei a escola “P3” quando a visitei por 

inúmeras vezes ao longo da realização do trabalho de campo. Convém referir que 

o núcleo B, embora apareça na planta do 1º pavimento, está um pouco abaixo do 

nível do polivalente (cerca de meio piso), aliás podemos observar na planta as 

escadas que também nos conduzem ao núcleo C (que se encontra no 2º 

pavimento). Este desnível foi pensado em termos de projecto para permitir uma 

melhor adaptação ao terreno. 
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Figura 72 – Pormenor da entrada para o núcleo B com a biblioteca à esquerda 

 

A quantidade de árvores existente à volta do edifício tornou um pouco difícil 

a captação de imagens fotográficas. Todavia, encontrei no Núcleo de Arquivo 

Técnico das Construções Escolares (pertencente à Secretaria-Geral do Ministério 

da Educação) uma maqueta, construída pelo engenheiro Baleizão, com uma 

configuração idêntica à escola de Chão das Donas172, mas sem o desnível que 

nos é mostrado pela figura anterior (figura 72). As imagens da maqueta têm a 

vantagem de ser um precioso auxílio na descrição sucinta que irei fazer do 

edifício. Além disso, são muito mais perceptíveis do que os alçados do projecto, 

como podemos constatar pelas imagens seguintes: 

                                                 
172 Provavelmente até será uma maqueta da E.B. 1 de Chão das Donas, mas sem o desnível, 

ficarei na incerteza uma vez que o seu autor já faleceu. 
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Figura 73 – Alçados do conjunto e corte do bloco de 4 salas de aula a nascente 

desnivelado (esquerdo) da E.B. 1 de Chão das Donas – fase projecto 
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Figura 74 – Maqueta “encontrada” no N.A.T.C.E. (nascente) 

 

 

Figura 75 – Outra perspectiva da maqueta (destacando-se o núcleo A - sem “tecto”) 

 
Para uma visualização complementar dos espaços da escola bastará 

consultar as várias pastas do DVD em anexo, onde também está parte do 

resultado das filmagens efectuadas. Infelizmente, na versão em papel ainda não é 
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possível colocar vídeos. Irei então de seguida apresentar textualmente uma breve 

descrição173 do espaço físico que encontrei em 2005 e 2006. 

O estabelecimento situa-se na zona periférica de Portimão, na localidade 

de Chão das Donas174, na Rua Poeta António Aleixo, n.º 68. Segundo o Plano de 

Emergência Interno (de 2005/2006), tem um “acesso difícil” (encontrando-se a 

maior parte das vezes obstruído por carros que aí se encontram estacionados), 

existindo apenas um percurso possível para lá chegar, ou seja, através da Rua 

Poeta António Aleixo – tal facto penalizou-me bastante ao longo do trabalho de 

campo porque precisamente nessa altura a rua esteve com obras demoradas. 

 

Figura 76 – Rua Poeta António Aleixo (em 31 de Outubro de 2006) 
 

 
Figura 77 – Portão de entrada (com a indicação de estacionamento proibido) 

                                                 
173 Esta descrição poderia ter sido apresentada no início deste subcapítulo, porém, uma vez que 

tentei seguir uma sequência cronológica (e talvez por uma questão de “estilo” de escrita) achei 

que faria mais sentido colocá-la aqui. 

174 De acordo com o Regulamento Interno, o nome Chão das Donas teve a sua origem com a 

doação de “pedaços de chão” que pertenciam às proprietárias da Quinta da Donalda. Estas 

doações foram feitas aos funcionários daquela quinta com a intenção de que estes últimos se 

fixassem na região. 
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Ao avançar pela Rua Poeta António Aleixo, deparamo-nos, junto a um 

pequeno café, com o portão de entrada deste espaço escolar, passando o portão 

encontramos frente a nós o edifício “P3”, rodeado pelo terreno utilizado para 

recreio, estando a casa do guarda encostada à escola, do lado esquerdo. No 

espaço exterior, como podemos ver pelas fotografias, existem várias 

possibilidades de realização de actividades lúdicas, com marcações de jogos no 

chão e nas paredes, “escorrega”, “caixas” de areia e até um “Campo de Jogos” 

(que se situa do outro lado do edifício). 

 

Figura 78 – Vista do edifício “P3” com a entrada para o núcleo A à direita 
 

 

Figura 79 – Pormenor do espaço de recreio com a casa do guarda ao fundo 
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Figura 80 – Vista do acesso ao portão de entrada – a partir do espaço de recreio 
 

 

Figura 81 – Alunos explicando-me como se faz o “caracol” 
 

 

Figura 82 – Outra “marcação”, mas com o piso um pouco mais degradado 
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Figura 83 – Crianças jogando Futebol no Campo de Jogos 
 

Dirigindo-nos em direcção à entrada que se encontra entre o núcleo A e a 

cozinha, encontramos à nossa frente as casas de banho para alunos, se 

voltarmos à direita deparamo-nos com uma das salas de aula, estando a 

biblioteca da escola do outro lado da parede que foi construída para dividir este 

núcleo. No entanto, se a nossa opção, depois de entrar por este lado do edifício, e 

depois de encontrar as casas de banho, fosse a de virar à esquerda, então 

entraríamos no espaço polivalente (que é utilizado como refeitório). Entrando no 

polivalente, encontramos à esquerda uma série de outros espaços: cozinha, 

“salinha” para arrumações (“dispensa”), casa de banho de adultos e sala para 

professores e auxiliares. Na imagem seguinte podemos ver as portas de entrada 

para estas duas últimas divisões, além do espaço para o refeitório. 

 

Figura 84 – Espaço polivalente que é utilizado como refeitório 
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De acordo com o Regulamento Interno, o refeitório não é exclusivamente 

utilizado pelos alunos da escola, é utilizado por uma Comunidade um pouco mais 

alargada, servindo o Jardim-de-infância de Chão das Donas: 

 

“O Jardim de Infância foi criado em 1984. O seu edifício foi construído de raiz pela 

Câmara Municipal de Portimão. Tem 2 salas de actividades, 1 casa-de-banho para 

crianças, 1 casa-de-banho para adultos, 1 escritório, 1 hall, 1 pequena arrecadação, 1 

pátio coberto e 1 recreio. 

O Jardim dista da escola do 1º ciclo 500 metros, onde os alunos se deslocam para 

almoçar.”175 

 

Além da dificuldade da deslocação diária destas crianças para almoçar, 

percebemos agora melhor o incómodo causado pela realização de outras 

actividades neste espaço. O polivalente está praticamente repleto de mesas e por 

isso houve a ocupação de uma das salas para a realização de Educação Física. 

Atravessando o polivalente temos acesso aos outros dois núcleos da 

escola, encontramos primeiro as escadas que nos permitem descer para o núcleo 

B, ou subir para o núcleo C, e depois destas, antes de entrarmos nos núcleos, 

passamos pelas casas de banho dos alunos que se encontram à nossa esquerda. 

 

Figura 85 – Pormenor do projecto da instalação eléctrica do edifício (núcleo C) 

                                                 
175 Retirado do Regulamento Interno – Agrupamento Horizontal Terra de Mar (2003/2006: 10). 
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No pormenor de projecto da instalação eléctrica podemos observar a 

configuração do núcleo C, com as casas de banho e escadas de acesso. Porém, 

gostaria de salientar que a introdução das divisórias rígidas a separar salas de 

aula dentro de um núcleo, além de subverterem o projecto, prejudicam (ou 

beneficiam) uma das turmas em relação à outra, uma vez que com a construção 

das paredes uma das salas de aula deixa de ter acesso directo à água (ao 

lavatório/lava-loiças existente). Convém ainda destacar que o projecto original 

impunha, pelo menos em algumas actividades, uma planificação conjunta entre os 

professores do núcleo, basta dizer que só havia uma ligação para a televisão (e 

uma só campainha – o que implicaria o seguimento de um mesmo horário). 

Nas fotografias seguintes poderemos observar como ficou o núcleo B, 

onde trabalharam, em área aberta, o Hélder e a Agostinha. A primeira, desta série 

de imagens, mostra-nos parte do exterior do edifício onde se encontram os dois 

núcleos, as seguintes apresentam várias perspectivas das salas de aula do 

núcleo B. Gostaria de chamar a atenção para a forma como foram colocadas as 

divisórias e como ainda foram utilizados os armários, que funcionam como uma 

espécie de corredor, conduzindo o acesso a uma das salas e aumentando o grau 

de privacidade da outra. 

 

 

Figura 86 – Núcleos B e C – vistos a partir do exterior 
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Figura 87 – Uma das salas do núcleo B – com uma disposição “tradicional” 
 

 

Figura 88 – Perspectiva onde se pode ver um dos muros construídos (com vidros) 
 

 

Figura 89 – Os dois muros construídos e a porta de entrada da sala (do lado direito) 
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Figura 90 – Vista a partir da outra sala – com os armários a servir de “corredor” 
 

 

Figura 91 – Aula a decorrer – os armários aumentam o grau de privacidade 
 

O espaço privativo de cada sala de aula, como pude observar em trabalho 

de campo, passou a ser utilizado por um docente com os seus alunos. Aliás, tal 

como está escrito no Regulamento Interno (2003/2006: 53), cada professor é 

titular da sua turma: 

 

“O professor, no desenvolvimento do plano de trabalho da turma e no âmbito da 

sua autonomia pedagógica, é responsável pela regulação dos comportamentos na sala 

de aula, competindo-lhe a aplicação das medidas de prevenção e remediação que 

propiciem a realização do processo de ensino/aprendizagem num bom ambiente 

educativo, bem como a formação cívica dos alunos.” 

(Regulamento Interno – Agrupamento Horizontal Terra de Mar, 2003/2006: 53). 
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Tendo em conta tudo o que foi apresentado neste subcapítulo, 

relativamente ao caso concreto da escola de Chão das Donas, podemos concluir 

que só existiu ensino em equipa no início, com dois dos docentes (e os mesmos 

não tiveram condições para continuar o seu trabalho). Em jeito de síntese, 

deparámo-nos com a implementação de um novo edifício, com características 

inovadoras, nomeadamente com uma concepção espacial para funcionar 

originalmente em “open space” (em área aberta), mas cujo processo de mudança 

para este diferente paradigma de ensino não foi devidamente preparado. A 

transição da escola “antiga” para a “nova” escola “P3” fez-se de uma forma 

abrupta e atabalhoada. Os professores trabalhavam de uma determinada forma, 

foi tentada uma mudança radical, imposta pela arquitectura do novo edifício, mas 

apenas parte do corpo docente aderiu às novas propostas. Uma inovação com 

uma adesão pouco significativa por parte do corpo docente terá obviamente 

dificuldades de sustentabilidade. Na E.B. 1 de Chão das Donas, com a saída de 

um dos professores, tornou-se impraticável. Como nos diz CARBONELL 

SEBARROJA (2003: 22): 

 

“ […] a mudança é como um puzzle acabado. Se faltar uma peça, o conjunto 

ressente-se. Por isso, tem de ser abordada de um modo sistémico, integrando diversas 

acções coordenadas e complementares que afectem toda a instituição escolar e não 

apenas algumas partes ou âmbitos isolados desta.” 

(CARBONELL SEBARROJA, 2003: 22). 

 

O professor Hélder, sem dúvida um dos grandes impulsionadores da 

inovação em Chão das Donas (uma das peças que saiu do puzzle), referiu, entre 

as várias conversas que tivemos, que “a escola era nova, mas o espírito era 

velho”, havia um certo isolamento em relação ao resto dos núcleos e só mais 

tarde sentiu o respeito dos outros professores pelo trabalho desenvolvido, com a 

sua colega Agostinha, no núcleo B. 
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2. Antecedentes e implementação das “P3” 

 

Abandonando agora o nosso estudo de caso “principal”176, ao qual voltarei 

quando tal se justificar, recuemos um pouco no tempo para constatar a falta de 

consenso que existiu até mesmo antes da construção da primeira escola “P3”. Tal 

é referido no “Relatório-base sobre o P3” (G.E.P.A.E., 1972) e é confirmado por 

SILVA (2007), numa tese de mestrado sobre “ensino individualizado e escolas de 

área aberta em Portugal”: 

 

“ […] o que verificámos foi que no governo, Ministério da Educação, não havia 

consenso na adopção e aceitação das novas ideias e a necessária legislação apareceu 

muito tardiamente.” 

(SILVA, 2007: 123). 

 

Como nos diz SILVA (2007), não houve consenso na adopção e aceitação 

das novas ideias e as questões normativas/legislativas não estiveram 

atempadamente resolvidas da forma mais adequada. Além disso, SILVA (2007: 

121) constata ainda que houve uma planificação inadequada para a 

implementação das escolas de área aberta: 

 

“No processo das escolas de área aberta não se verificou uma antecipada 

planificação que englobasse todas as fases de implementação ou uma planificação que 

conseguisse englobar todas as variáveis inerentes ao processo complexo que lhe estava 

inerente.” 

(SILVA, 2007: 121). 

 

Porém, as conclusões de SILVA (2007), confirmando o que já se sabia, 

acabam por não nos trazer grandes novidades, tendo em conta que, já há 

bastantes anos atrás, a própria Direcção de Serviços do Ensino Primário 

                                                 

176 Para além do “caso” da E.B. 1 de Chão das Donas, o projecto “P3” poderá, numa perspectiva 

mais “alargada”, ser igualmente considerado como um “caso” em estudo, como já foi referido no 

capítulo metodológico. 
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constatava a desarticulação existente entre as várias entidades. Deixaria aqui 

apenas uma transcrição que ilustra a falta de articulação entre o MHOP 

(Ministério da Habitação e Obras Públicas) e a Direcção Geral do Ensino Básico: 

 

“As escolas de Área Aberta surgem em Portugal no início da década de 70, por 

iniciativa da Direcção Geral das Construções Escolares (MHOP), não tendo sido a sua 

construção acompanhada de qualquer preparação ou sensibilização dos professores, por 

parte da Direcção Geral do Ensino Básico.”  

(DSPRI, 1983a: 1). 

 

No “Relatório-base sobre o P3” (G.E.P.A.E., 1972), podemos ver vários 

exemplos da falta de consenso e da resistência à adesão aos “fundamentos 

pedagógicos apresentados no P3” (G.E.P.A.E., 1972:7). Este relatório contém 

pareceres emitidos por alguns serviços do Ministério da Educação Nacional e por 

algumas Divisões do Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa. 

Embora surjam pontos em concordância, surgindo até pareceres que apontam 

para soluções conciliatórias, existem, todavia, pareceres “de solução não 

conciliatória com o projecto”, ou seja, de negação de alguns dos seus 

pressupostos. Eis um exemplo interessante, sobre um aspecto arquitectónico, 

mas que não deixa de ter importância pedagógica, uma vez que no anterior 

projecto do “Plano dos Centenários” as crianças tinham mais dificuldade em ver o 

que se passava no exterior do edifício:  

 

“ […] a exagerada visibilidade exige mais esforço das crianças já no tempo em 

que têm de mais se esforçar, a não ser que a escola disponha de um bom sistema de 

estores de dispendiosa e difícil conservação sobretudo nos meios rurais; 

f) além do que foi apontado, o uso de vidraças de grandes dimensões e muito 

próximas do solo, dispendiosas e difíceis de substituir, obriga a uma restrição nas 

brincadeiras das crianças, exigindo uma vigilância impossível de assegurar.” 

(G.E.P.A.E., 1972: 64). 

 

O próprio Ministro Veiga Simão manifestou a sua preocupação 

relativamente ao projecto “P3” (SIMÃO, 1971), referindo-se a este processo como 
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um “modelo de confusão”. No entanto, naquela altura, dada a carência de 

espaços escolares em condições, era necessário modificar o ritmo das 

construções escolares. O Ministro, por um lado, pede mais pareceres, mas 

também se vê confrontado, por outro lado, com a urgência de construir mais 

escolas. Salientaria, na transcrição seguinte, o reconhecimento das más 

condições que existiam: “quando escolas funcionam sem um mínimo de 

condições de higiene e conforto” e a referência, já no ano de 1971, em jeito de 

“profecia”, à não resistência da pedagogia. Sobre a falta de condições, existe um 

aparente paradoxo, é que anos mais tarde foram dados os novos edifícios, com 

“outras condições”, mas a “pedagogia” também não resistiu porque faltaram 

“condições” essenciais para o funcionamento desse tipo de escolas: 

 

“Este processo é um modelo de confusão […] 

Na situação actual estamos em presença de informações desconexas de vários 

serviços. […] 

Na verdade, umas apoiam o projecto, outras põem reservas, nem sempre 

especificadas; fala-se de política educacional e necessidade de formação diferente para 

os professores primários, de acordo com a nova escola, mas nada se diz sobre essa 

formação; admite-se a possibilidade trágica de amanhã haver inúmeras escolas sem 

professores preparados a causar desequilíbrios psíquicos… 

Entretanto, outras preocupações, com a realidade de hoje, vêem na nova escola 

um processo a juntar a outros de protelamento no já vagaroso ritmo das actuais 

construções escolares e afirmam que não é possível causar maiores traumatismos do 

que os que já existem, quando escolas funcionam sem um mínimo de condições de 

higiene e conforto. 

Não há pedagogia que resista e pedem para acudir a esses milhares de crianças 

construindo já e cada vez mais …” 

(SIMÃO, 1971: 1 e 2). 

 

Apesar das preocupações do Ministro Veiga Simão, pude comprovar, em 

trabalho de campo, que uma das primeiras escolas de área aberta a entrar em 

funcionamento no nosso país acabou por ser inaugurada em condições bastante 

adversas. Quando visitei a E.B. 1 / J.I. da Baixa da Banheira (n.º1), instituição que 

entrou em funcionamento em 29 de Novembro de 1973, ainda lá estava uma das 
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carteiras com que foi inaugurada esta escola. Conforme pude apurar através de 

várias entrevistas efectuadas, como ainda não havia outro mobiliário disponível, 

mais leve e flexível, utilizaram-se as mesmas carteiras de uma escola do “Plano 

dos Centenários”, que dificultavam não só a realização de trabalhos de grupo 

(com mais de dois elementos), mas também a reconfiguração dos espaços e a 

deslocação de mesas: 

 

Figura 92 – Carteira pertencente à E.B. 1 / J.I. da Baixa da Banheira (n.º 1) 

 

Como podemos constatar, houve pelo menos uma escola de área aberta 

que entrou em funcionamento sem o devido mobiliário. Tal não sucedeu na escola 

piloto de Mem Martins, que funcionou devidamente equipada desde que foi 

inaugurada. No entanto, as condições de trabalho nesta escola piloto eram bem 

diferentes daquelas que os professores das “P3” encontravam, já vimos que não 

houve nenhuma experiência piloto para as escolas “P3”, pois a escola de Mem 

Martins nem sequer funcionava em área aberta. A propósito do mobiliário escolar, 

tive a oportunidade de examinar, no Núcleo de Arquivo Técnico de Construções 

Escolares, trinta e cinco desenhos técnicos pertencentes ao “projecto de 

mobiliário para escolas primárias” (ver DVD de ANEXOS – parte A). Sobre a lista 

de desenhos apresentada, gostaria de salientar que os mais recentes são de 

1982 (muito posteriores ao arranque das “P3”). É claro que o mobiliário 

desenhado em 1982 poderia ser uma “actualização”, mas esta lista não deixa de 
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demonstrar que algumas das peças desenhadas não existiram nas primeiras 

escolas “P3” a entrar em funcionamento. De certo modo, foi-se avançando com as 

escolas de área aberta sem que o mobiliário estivesse desenhado na sua 

plenitude, tendo em conta que a lista não é pequena, poderemos presumir que 

não se tratariam apenas de simples “actualizações” ou modernizações das peças 

de mobiliário. 

Para além do problema do equipamento, a entrada nas “novas” escolas 

nem sempre se fez de forma tranquila. Sobre um edifício “P3”, no concelho de 

Viana do Castelo, na localidade de Monserrate, com 12 “salas” (2NX3S + 2NX3S), 

podemos ler a seguinte observação: “Ocupado de assalto em fins do ano 75/76” 

(M.E.C./D.G.E.E., sem data). Além do edifício ter sido “tomado de assalto”, esta 

situação ocorre num final de ano lectivo, seguramente, sem que houvesse uma 

preparação prévia e uma sensibilização adequada para a sua ocupação. Todavia, 

não se tratou de um caso único, existe uma lista muito extensa de escolas “P3” 

que entraram em funcionamento no decorrer do ano lectivo e não no seu início. 

Até para a adaptação das crianças ao novo espaço escolar me parece estranha 

tal opção. Ficamos com a impressão de que a intenção seria concluir a obra e 

imediatamente ocupar o edifício. Deixaria aqui, retirados de um documento do 

M.E.C./D.G.E.E. (sem data), apenas alguns exemplos de datas da entrada em 

funcionamento de várias escolas “P3”: 

• Valença – em 24/4/1978; 

• Paredes de Coura – em 17/4/1979; 

• Ponte de Lima – em 6/12/1979; 

• Moita – em 2/11/1973; 

• Marco Cabaço – em 26/3/1977; 

• Maçã – em 8/1/1979. 

Em demasiadas situações, a ocupação dos “novos” edifícios era feita 

quase por imposição, relembremos o caso de Chão das Donas, onde se passou 

de uma escola com muito poucas condições para uma outra totalmente diferente, 

sendo por isso bastante compreensível a falta de conhecimento sobre o uso 

devido de vários espaços escolares. Porém, as próprias normas impunham essa 

mudança, sem que nalguns casos houvesse tempo para prepará-la: 
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“ […] Até ser esgotada a lotação dos edifícios P3 em regime normal de 

funcionamento, não devem ser utilizadas as instalações anteriormente ao serviço da 

escola.” 

(Ofício-Circular n.º 35/78, de 4 de Agosto de 1978). 

 

Com a proliferação indiscriminada de escolas “P3” pelo país, passa a haver 

uma ocupação prematura das escolas, ocorrendo situações bizarras de ocupação 

à “força”, como o comprova a observação feita sobre a escola “P3” de 

Monserrate. Este ritmo muito acelerado de construção de escolas está bem 

patente num mapa177 da DGEB/DSPRI (1985), onde podemos ver que num 

espaço de uma década (aproximadamente) passámos a ter em funcionamento 

371 escolas “P3”, com 77200 alunos e 3167 professores. Se por um lado nos 

surgem situações “radicais”, como na “P3” de Monserrate, ocupada 

indevidamente, entrando em funcionamento “de assalto” no ano lectivo de 

1975/1976, por outro lado, a inauguração de edifícios “P3” foi-se fazendo de uma 

forma muito dispersa ao longo do tempo. Recentemente, pude encontrar na 

Internet o caso da inauguração de uma escola que está a 25 anos (um quarto de 

século) de “distância” da primeira escola de área aberta inaugurada no nosso país 

(a da Moita, em 1973): 

 

“No que à escola diz respeito, é um edifício novo, inaugurado em 1998, de tipo 

P3, com dois pisos, dispondo cada um de três (3) salas, uma área suja, dois conjuntos de 

casa de banho […]”.178 

 

O período de instabilidade política, vivido especialmente a seguir à 

revolução de Abril de 1974, com governos de curta duração, em nada veio a 

favorecer o processo de implementação das escolas de área aberta em Portugal. 

É claro que somente o facto de haver uma enorme rotatividade nos detentores do 

                                                 

177 Poderemos consultar uma cópia deste mapa na parte A do DVD de ANEXOS. 

178 Excerto de uma descrição sobre uma das escolas do Agrupamento de Cavez – retirado de: 

http://www.eb1-ferreirinha-cavez.rcts.pt/caracterizacao_agrupamento.htm (em 2009-07-14). De 

destacar a referência a “três (3) salas” por piso, muito provavelmente funcionando já “fechadas” e 

não em área aberta. 
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cargo de Ministro da Educação não provoca em si mesmo o insucesso das 

escolas de área aberta. No entanto, a qualquer Ministro é necessário algum 

tempo para que conheça todas as “pastas”, presumo que a problemática das “P3” 

tenha “passado ao lado” de muitos dos nossos responsáveis pela Educação. 

Desde a inauguração da 1ª escola de área aberta, com o Ministro Veiga Simão, 

até ao período em que se deixou de trabalhar em área aberta na escola de Chão 

das Donas, tivemos um período de cerca de 10 anos com 13 diferentes Ministros 

e com um Ministério que no mesmo período mudou de nome 8 vezes, tendo por 

isso 9 denominações (ver quadro 14). Podemos assim imaginar os tempos 

intranquilos que se viviam. 

 

Quadro 14 – Ministros responsáveis pela Educação desde 1974 até 1983179 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

JOSÉ VEIGA SIMÃO  
15 de Janeiro de 1970 a 25 de Abril de 1974 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA CORREIA  
16 de Maio de 1974 a 18 de Julho de 1974 

VITORINO MAGALHÃES GODINHO  
18 de Julho de 1974 a 29 de Novembro de 1974 

VASCO DOS SANTOS GONÇALVES (interino)  
29 de Novembro de 1974 a 4 de Dezembro de 1974 

RUI DOS SANTOS GRÁCIO (por delegação de competências)  
29 de Novembro de 1974 a 4 de Dezembro de 1974 

MANUEL RODRIGUES DE CARVALHO  
4 de Dezembro de 1974 a 26 de Março de 1975 

JOSÉ EMÍLIO DA SILVA  
26 de Março de 1975 a 10 de Setembro de 1975 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

VITOR MANUEL RODRIGUES ALVES  
19 de Setembro de 1975 a 23 de Julho de 1976 

MÁRIO AUGUSTO SOTTOMAYOR LEAL CARDIA  
23 de Julho de 1976 a 23 de Janeiro de 1978 

 

                                                 

179 Informação retirada de: http://www.sg.min-edu.pt/ministros/ministros2.htm (em 2009-07-07). 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

MÁRIO AUGUSTO SOTTOMAYOR LEAL CARDIA  
23 de Janeiro de 1978 a 29 de Agosto de 1978 

CARLOS ALBERTO LLOYD BRAGA  
29 de Agosto de 1978 a 22 de Novembro de 1978 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

LUÍS FRANCISCO VALENTE DE OLIVEIRA  
22 de Novembro de 1978 a 7 de Julho de 1979 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

LUÍS EUGÉNIO CALDAS VEIGA DA CUNHA  
7 de Julho de 1979 a 3 de Janeiro de 1980 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

VITOR PEREIRA CRESPO  
3 de Janeiro de 1980 a 4 de Setembro de 1981 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DAS UNIVERSIDADES 

VITOR PEREIRA CRESPO  
4 de Setembro de 1981 a 12 de Junho de 1982 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
JOÃO JOSÉ RODILLES FRAÚSTO DA SILVA  

12 de Junho de 1982 a 9 de Junho de 1983 

 

Para penalizar ainda mais o processo de implementação das escolas de 

área aberta, existiu manifestamente insuficiência em termos de apoio prestado 

nas escolas “P3”, tal é reconhecido por parte da Direcção de Serviços do Ensino 

Primário (DSPRI, 1983a: 23): “Face ao volume das dificuldades, os apoios que 

têm parecem irrisórios.” Na questão 6 (ver ANEXOS – parte A, página 28), dos 

902 inquéritos, 684 (75,83%) não se pronunciaram sobre qualquer apoio da 

Direcção-Geral do Ensino Básico, ou seja, apenas menos de um quarto referiram 

qualquer tipo de apoio prestado por parte desta entidade. Além disso, sob a 

designação “apoio de outros serviços” incluíram-se situações muito distintas, 
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algumas delas nada relacionadas com o trabalho pedagógico específico das 

escolas de área aberta: 

 

““Apoio de outros serviços” é assinalado por 203 professoras. Não esquecer que, 

eventualmente, pelo menos parte destas terão também tido algum apoio da Direcção- 

-Geral do Ensino Básico – para nos apercebermos do volume das que não têm nenhum 

apoio (de qualquer modo, mais de 50%). 

[…] 

A Junta de Freguesia proporcionou passeios escolares, sessões teatrais, sessões 

práticas sobre segurança rodoviária, etc.” 

A Câmara: apoio às aulas de Educação Musical, expediente e limpeza, carrinha 

para visitas de estudo, etc.” 

(DSPRI, 1983a: 24). 

 

Quadro 15 – Apoios de outros serviços (referido em apenas 203 inquéritos) 

Inspector, Inspector-orientador, mais ou menos com outros especialistas; “Reuniões de 
professores que trabalham em P3” ou outras reuniões de professores 

7,1% (71) 

Subdelegado de Saúde; Saúde escolar; COOMP 4,8% (43) 

Junta de Freguesia; Câmara Municipal; Autarquias locais 9,3% (84) 

FAOJ; Direcção-Geral de Desportos; Coordenadora de Educação Física; IASE 6,1% (55) 

Escolas do Magistério Primário 3,1% (28) 

S.A.D.A. (ou referências a pessoal do Ensino Especial) 0,3% (3) 

Vários: Museu de Arte Antiga, Casa da Cultura (de Viana, de Bragança), Centro Cultural do 
Alto Minho, etc. 

4,6% (41) 

 

Como podemos inferir através do quadro 15 (retirado dos ANEXOS – parte 

A, página 28) e dos dados já expostos, foi muito escasso o apoio prestado às 

escolas de área aberta. Surgem problemas e são criadas algumas iniciativas: 

 

“Procurando obviar a uma situação que se reconhece grave, o Ministério da 

Educação, através da Direcção Geral do Ensino Básico, tem desde 1970 procurado 

encontrar algumas soluções através da seguintes iniciativas: 

- Encontros de formação, a nível de todo o país, de professores em exercício em 

Escolas Tipo P3. 

- Lançamento e acompanhamento de uma experiência em escolas desta 

Tipologia, que, a breve prazo, irá levar à divulgação dos modelos de organização 
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desenvolvidos e ensaiados, bem como à publicação de um boletim de ligação 

(formação/informação) entre as várias escolas. 

- Sinalização, nos concursos de professores, das escolas P3, procurando, assim, 

o voluntariado na escolha. 

- Elaboração e proposta de despachos regulamentadores da colocação de 

professores em Escolas P3. 

- Produção e distribuição pelas Direcções Escolares, Escolas do Magistério 

Primário e escolas P3 de documentos de divulgação e informação sobre o trabalho em 

escolas de Área Aberta. 

- Participação num estudo promovido pela Direcção Geral do Equipamento 

Escolar de um programa preliminar de instalações, mobiliário e material didáctico para o 

Ensino Primário.” 

(DSPRI, 1983a: 1 e 2). 

 

Contudo, também estas iniciativas organizadas para promover e facilitar o 

trabalho em área aberta foram manifestamente insuficientes, a última delas não 

visava somente as “P3”, mas sim todas as escolas primárias. Por outro lado, 

muitas das iniciativas não foram tomadas atempadamente, o primeiro encontro de 

formação de professores de escolas de área aberta só ocorre em 1980 (DSPRI, 

1980) e nenhuma das outras iniciativas apresentadas na transcrição anterior foi 

posta em prática com a entrada em funcionamento das primeiras escolas de área 

aberta, mas sim muito mais tarde. Mais haveria a dizer sobre estas lacunas, 

todavia, fica-nos desde já a ideia principal: o processo de implementação das 

escolas de área aberta decorreu, pelo menos nalguns aspectos, de forma 

desastrosa180. 

 

                                                 

180 Poderemos desde já fazer uma síntese das razões que conduziram a este “desastre”, 

nomeadamente, houve várias questões normativas/legislativas que não foram atempadamente 

resolvidas (como o número de alunos por professor e a identificação de escolas “P3” nos 

concursos de docentes), mas, para além disso, também não foi realizada uma verdadeira 

“experiência piloto”, nalgumas situações o equipamento não era adequado (vimos o caso do 

mobiliário) e não houve uma preparação nem uma sensibilização atempada dos professores por 

parte da Direcção-Geral do Ensino Básico, existindo até “invasões” ao espaço escolar sem que as 

pessoas estivessem devidamente preparadas para trabalhar em área aberta. 
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3. Formação e divulgação sobre as escolas de área aberta 

 

As mudanças que se exigiam, como iremos ver de seguida, não foram 

devidamente explicadas. Em primeiro lugar, gostaria de recordar a constatação 

por parte da DSPRI (Direcção de Serviços do Ensino Primário) sobre a diferente 

concepção de espaço e mobiliário que se pretendia implementar: 

 

“ […] o aparecimento, ou opção, do projecto normalizado Tipo P3 para o Ensino 

Primário marca uma evolução no conceito Ensino/Aprendizagem, traduzindo em nova e 

diferente concepção de espaços e mobiliário. 

Com efeito, à escola constituída por apenas uma ou mais salas de aula – espaço 

limitado por 4 paredes, das quais uma é quebrada por uma passagem estreita, que é a 

porta, e outra por 3 janelas, propositadamente colocadas bem alto, de forma a não deixar 

ver o que se passa do outro lado – sucede um outro edifício com pelo menos duas ou 

três salas que intercomunicam. Aqui o espaço é limitado por 3 paredes, duas das quais 

têm amplas janelas, ligando, permanentemente, a criança ao seu outro mundo e a porta, 

quase não tem significado, até porque não dá acesso directo à sala, mas a uma zona 

comum às salas de aula existentes.” 

(DSPRI, 1983a: 1). 

 

Já em 1972, no “Relatório-base sobre o P3” (G.E.P.A.E., 1972), 

poderíamos constatar que havia uma evidente preocupação com a formação dos 

docentes, de modo a prepará-los para “novas” técnicas de ensino que se 

adequassem às escolas de área aberta. No relatório elaborado pelo Gabinete de 

Estudos e Planeamento da Acção Educativa pode ler-se a seguinte lista: 

 

“5. treino dos professores em: 

5.1 técnicas diferenciadas de ensino; 

5.2 trabalho em grupos restritos; 

5.3 pedagogia tecnológica; 

5.4 nova administração escolar e tipos de relações a estabelecer: 

5.4.1 na própria escola (trabalho de equipa com outros docentes quer do mesmo 

grau quer de graus diferentes; entre prof/aluno e aluno/aluno; entre todo o pessoal da 

escola: directivo docente, administrativo e auxiliar; etc.) 
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5.4.2 abertura da escola às famílias das crianças, sobretudo pais ou encarregados 

da educação; 

5.4.3 abertura  da escola à comunidade não só para aproveitamento dos recursos 

humanos de cada comunidade como para promoção dessa mesma comunidade;” 

(G.E.P.A.E., 1972: 81). 

 

Apesar das preocupações manifestadas pelo G.E.P.A.E., mesmo antes da 

entrada em funcionamento das escolas “P3”, cedo se tornou bastante evidente a 

falta de formação de professores e a forma atabalhoada como se começava a 

trabalhar nas escolas de área aberta. Destacaria aqui o trabalho de RUIVO; 

FERNANDES & TELMO (1987) que, além de fazerem referência à impreparação 

dos professores, aponta-nos ainda outras causas para o insucesso das escolas 

de área aberta – como, por exemplo, a resistência à mudança e o modo de 

colocação de docentes nas escolas: 

 

“ […] em poucos anos ficou construído um elevado número de escolas (ou para 

substituir edifícios decadentes ou para responder a uma nova procura devida à expansão 

demográfica) nas quais foram colocados os professores segundo as normas tradicionais 

em vigor. Deste modo, professores com largos anos de ensino, ou sem qualquer 

experiência deste, viram-se confrontados com uma situação nova para a qual não 

estavam preparados. As dificuldades de gestão e utilização levantadas pela nova 

concepção dos espaços, somavam-se às que resultaram do desconhecimento das 

intenções pedagógico-didácticas que lhe estavam subjacentes bem como do mobiliário e 

restante equipamento completamente diferentes dos que estavam em uso há muitos 

anos. 

Os professores, não podendo – nem sabendo – como modificar o seu trabalho 

face às novas condições que lhes eram impostas, procuraram adaptar estas condições 

às suas práticas tradicionais com resultados extremamente negativos para si e para os 

seus alunos.” 

(RUIVO; FERNANDES & TELMO, 1987: 17). 

 

Infelizmente, e como já foi referido, somente depois de vários anos após a 

inauguração da primeira escola “P3” surgirá o “1º Encontro de formação de 

professores de escolas de área aberta”, que viria a ocorrer no ano de 1980, de 24 
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a 28 de Março (DSPRI, 1980: 1). Para além do curto espaço de tempo dado para 

esta formação, realizada em Lisboa, na Escola Primária n.º 121, teve somente a 

participação de 51 professores (DSPRI, 1980: 1). Mais haveria a dizer, ou a 

questionar, nomeadamente sobre quais os conteúdos transmitidos na formação, 

quem foram os formadores, o tempo disponibilizado para a aprendizagem dos 

conteúdos, etc. Além de tardia, a formação poderia ter sido mais completa. 

RUIVO; FERNANDES & TELMO (1987: 81) reconhecem a necessidade de 

formação de professores e indicam-nos alguns aspectos a abordar nessa mesma 

formação: 

 

“ […] necessidade de formação dos professores que trabalham nas escolas P3: 

formação em novas metodologias e didácticas próprias a uma utilização dos espaços e 

equipamentos que constituem os núcleos dessas escolas.” 

(RUIVO; FERNANDES & TELMO, 1987: 81). 

 

De igual modo, também nos resultados do inquérito distribuído a 

professores de escolas de área aberta se reconhece a necessidade de formação 

de professores (DSPRI, 1983a). Apesar da “aplicação” dos docentes, salientaria, 

na transcrição seguinte, a frequente falta de apoio e, provavelmente em 

consequência disso, as “pistas erróneas” seguidas: 

 

“Este é realmente o ponto-chave, em que as acções de formação de professoras 

para as P3 têm que incidir de forma mais criteriosa e eficiente. …podemos afirmar que 

pelo menos 20% se aplicam tantas vezes sem apoio e quantas seguindo 

involuntariamente pistas erróneas, numa nova abordagem dos grupos de alunos tal como 

a área aberta requer e permite.” 

(DSPRI, 1983a: 13). 

 

Existiram ainda dificuldades acrescidas, é reconhecida a necessidade de 

formação de professores, mas também existiu tendência para a sobrelotação dos 

núcleos e, nas respostas à questão 3 (ver ANEXOS - Parte A), comprova-se que 

houve uma enorme heterogeneidade na distribuição dos anos de escolaridade 

pelos núcleos, sendo por isso afirmado que: 
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“O desafio posto desta maneira às Professoras – tanto maior quanto, como vimos, 

a tendência presente é para superlotação dos núcleos! – exigiria uma assiduidade de 

apoio formativo e esclarecedor que fica muito aquém da realidade”. 

(DSPRI, 1983a: 14). 

 

Poderemos concluir que não houve apenas falta de sensibilização e de 

informação para alguns elementos da comunidade escolar, como por exemplo 

encarregados de educação, pessoas ligadas à autarquia ou até mesmo pessoal 

auxiliar. Lamentavelmente, os professores (principais intervenientes numa 

possível mudança), na sua grande maioria, não estavam preparados para 

alterarem as suas posturas pedagógicas, havendo docentes colocados em “P3” 

sem que nunca antes tivessem ouvido falar em escolas de área aberta, pelo 

menos de acordo com SILVA (2007: 118): 

 

“Os conceitos de escola activa e ensino individualizado não estavam 

generalizados em Portugal quando começaram a “nascer” as escolas de área aberta, e 

durante um longo período de 10 anos, os professores foram “caindo” nestas escolas, 

muitas vezes sem sequer ter ouvido falar delas e sempre sem terem mostrado 

explicitamente vontade de trabalharem nelas. Depois destes anos em que os problemas 

se foram multiplicando e as opiniões negativas também, foi pensado um programa de 

apoio a professores de escolas de área aberta, que também não concretizou todos os 

seus objectivos. Houve alguma regulamentação, mas mostrou-se tardia e insuficiente 

para mudar o sistema. 

As medidas do programa de apoio para os professores das escolas de área 

aberta parecem não ter sido suficientes para a generalização dos ideais de ensino 

individualizado e escola activa que lhes estavam subjacentes. A alteração do sistema 

tradicional pressupunha uma mudança na atitude docente, uma participação mais 

intensa, uma maior disponibilidade dos professores e um trabalho de equipa, em termos 

de programação, leccionação e avaliação.” 

(SILVA, 2007: 118). 
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4. Estabilidade das equipas docentes 

 

Apesar da enorme importância do trabalho em equipa numa escola de área 

aberta, onde as tarefas ligadas ao ensino deveriam distribuir-se de acordo com as 

competências, facilidades e características de cada professor (sendo fundamental 

conhecer bem cada elemento do corpo docente), durante cerca de dez anos não 

houve praticamente nenhum cuidado em propiciar a estabilidade necessária nas 

equipas de professores que deveriam ensinar nas escolas “P3”. No Despacho n.º 

41/EAE/83, de 25 de Maio de 1983, existe o reconhecimento da “significativa 

mobilidade” do corpo docente, provocada pelo processo de colocação de 

docentes, salientando ainda um agravamento das situações de trabalho por falta 

de formação adequada para trabalhar em área aberta: 

 

“ […] criaram-se situações compulsivas de ensino em equipa e de cooperação 

entre docentes que, por razões de dificuldades de gestão de espaço e de organização de 

trabalho, se vieram a revelar muitas vezes pedagogicamente desajustadas. 

O actual processo de colocação de professores, do qual decorre uma significativa 

mobilidade anual do corpo docente, bem como os problemas decorrentes da sua 

formação, pouco orientada para uma pedagogia activa, centrada num processo dinâmico 

de trabalho individual ou em grupo, agravam ainda mais a situação.” 

(Despacho n.º 41/EAE/83, de 25 de Maio de 1983). 

 

Numa das entrevistas com o professor Hélder (efectuada no dia 13 de 

Junho de 2006, ver IMAG0005.ASF) é feito um relato que caracteriza bastante 

bem o que terá sucedido em várias escolas de área aberta. De acordo com a 

entrevista, os professores eram colocados por concurso, não lhes era dado apoio, 

nem qualquer formação, existiam colegas com uma postura “negativa” em relação 

ao trabalho em área aberta, e possivelmente também pais de alunos, e com a 

impossibilidade de continuar na mesma escola, devido ao concurso de colocação 

de professores, o trabalho iniciado era dramaticamente penalizado. O professor 

Hélder escreveu uma canção que ilustra de forma notável o que ocorreu em 

muitas escolas “P3”, afirmando, na análise que fez às palavras que musicou, que 

o “projecto” morreu em parte devido à impossibilidade de continuar a trabalhar 
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numa mesma escola, tendo em conta que o concurso de colocação de 

professores, em muitos casos, não permitia a estabilidade do corpo docente. 

 

 
 

 
Sem ser achada 
Foi colocada 
Numa P3 
 
 
Tentou uma vez 
Tentou mais vezes 
Achou revezes 
 
 
Ai o tricot 
Ai o complot 
 
 
Procura equipa 
Segue viagem 
Dá-se a viragem 
Quem fica, fica 
 
 
No fim do ano 
Tudo acabado 
Vai cada uma 
Para o seu lado 

 

Figura 93 – Letra da canção181 do Hélder 
 

A transcrição que se segue comenta a canção que tive a oportunidade de 

gravar em trabalho de campo: 

 

“Hélder: Esta canção surgiu... já não me lembro bem, mas à... foi na altura em que 

eu estava em Chão das Donas, portanto terá sido no segundo ano da... da experiência, 

num encontro regional em... encontro regional de Alentejo e Algarve em Évora. E é o 

resultado dum trabalho de grupo que nós fizemos com... uma reflexão sobre as 

dificuldades que encontraram, as dificuldades que se punham ao trabalho nas escolas, 

                                                 
 

181 Esta canção foi gravada no dia 13 de Junho de 2006, ver IMAG0004.ASF – ANEXO B. 
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nestas escolas, nas escolas P3. E isto é... digamos uma forma de apresentação da 

síntese do trabalho.  

Os primeiros... o início "sem ser achada foi colocada numa P3" tem a ver, 

obviamente, com a situação de um professor que concorre e vai para uma escola 

daquelas porque não sabe o que é que vai encontrar e não vai ter apoio de ninguém, 

porque não houve formação nenhuma não houve nada. Depois há aquela... Todas as 

pessoas que lá estavam... o percurso foi este, houve pessoas que se interessaram e 

tentaram... e tentaram aproveitar aquele espaço e tentaram inovar... E encontra-se 

sempre dificuldades, encontram-se dificuldades dos colegas... com, enfim, uma postura 

mais conservadora na escola que nem só nem querem alinhar no trabalho como de 

alguma maneira por trás destabilizam, destabilizam... no meu caso, por exemplo, havia 

destabilização a nível de dizer que os alunos da professora x já iam muito avançados e 

os nossos não iam porque ainda não tinham iniciado o processo de aprendizagem da 

leitura. Enfim, ... conversas  dos pais, nós tivemos  o cuidado obviamente de reunir os 

pais e de falar muito com eles, mas havia sempre conversas assim do género "aí não me 

diga nada que eu não percebo nada do que é que se está a passar ali, sou professora há 

não sei quantos anos e não percebo nada daquilo" e coisas assim do género. Pronto... e 

o resto pronto... é assim... 

Depois... a parte final, a parte final da canção é... aquele desânimo de toda a 

gente, não é? Que era, de um modo geral, os professores que iniciavam este processo, 

eram professores que não tinham garantias de continuidade na escola, iniciavam um 

trabalho que era um trabalho interessante e depois chegavam ao fim do ano não tinham 

possibilidade de continuar, iam-se embora e pronto... E acho que também foi bastante 

por isso que este projecto morreu.”182 

 

Convém ainda referir que, mesmo que houvesse uma continuidade na 

colocação dos docentes nas mesmas escolas, poderia haver rotatividade entre os 

vários núcleos, obrigando a desfazer ou a reconfigurar as equipas docentes. Nas 

situações em que entravam novos professores as incompatibilidades dentro de 

uma equipa poderiam ser ainda maiores, uma vez que não havendo fixação de 

docentes numa escola tornar-se-ia, em princípio, mais difícil dar continuidade ao 

trabalho iniciado. 

                                                 

182 Excerto de entrevista realizada com o professor Hélder, no dia 13 de Junho de 2006 

(IMAG0005.ASF). 
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Outro aspecto potencialmente penalizador para o trabalho em área aberta 

está relacionado com as razões que levaram os professores a escolher a escola 

onde iriam desenvolver a sua actividade docente. De acordo com o inquérito (ver 

ANEXOS – parte A), na questão 1, apenas 11,9% dos professores foram 

colocados numa escola de área aberta por opção pedagógica, 36,8% por 

conveniência pessoal e 49,9% foram lá colocados, mas não por opção própria. De 

acordo com estes dados (ver figura 94 e quadro 16), cerca de metade dos 

professores nem sequer escolheu a sua vinda para uma escola de área aberta, 

teve por isso todo o sentido a sugestão da DSPRI (Direcção de Serviços do 

Ensino Primário) da escolha voluntária para a vinda de docentes para as escolas 

“P3”: “Colocarem nas P3 só Professoras voluntárias […]” (DSPRI, 1983a: 27). 

0 100 200 300 400 500

Opção
pedagógica

Conveniência
pessoal

Não escolheu

Desconhecido

 
Figura 94 – Distribuição dos professores quanto à escolha da sua escola 

 

Quadro 16 – Distribuição dos professores quanto à escolha da sua escola 

Opção pedagógica Conveniência pessoal Não escolheu Desconhecido 

107 332 450 13 

11,9% 36,8% 49,9% 1,4% 

 

Gostaria ainda de apresentar neste espaço algumas sugestões deixadas 

pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa quanto à colocação de 

professores. Destacaria aqui a leccionação em escolas “P3” feita só por 

professores que o desejassem e o receio da transição “automática” de docentes 

de uma outra escola para o edifício “P3”. Em Chão das Donas ocorreu uma 

transição de um edifício antigo para a escola “P3”, mas, ao contrário da 

recomendação de FERNANDES (1982), não houve nenhuma equipa de 

orientadores pedagógicos a preparar a equipa docente: 
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“Colocação de Professores 

- Em princípio, só os professores que o desejassem deviam leccionar em P3 

porque estariam mais motivados para resolver os problemas que levanta a utilização 

desta escola […] 

- No caso de uma P3 significar a substituição de um edifício velho os professores 

do quadro desse edifício não devem transitar mecanicamente. 

- Uma equipe de orientadores pedagógicos deverá previamente trabalhar com 

eles no sentido de os preparar para um novo tipo de actuação pedagógico-didáctica.” 

(FERNANDES, 1982: 3). 

 

Porém, através do texto de FERNANDES (1982), podemos também 

constatar a dificuldade na manutenção de um corpo docente estável. De realçar, 

na transcrição que se segue, a “fuga” de professores das escolas “P3” (tal como é 

dito, há desistência e, logo que possível, os professores concorrem para outro tipo 

de escolas). Como não se manteve uma equipa de trabalho, os problemas de um 

ano lectivo surgem novamente no ano seguinte: 

 

“Instabilidade do corpo docente que, sujeito a todos os problemas, desiste e 

concorre logo que lhes é possível para outras escolas, não permitindo criar a 

continuidade necessária à formação de equipes e dando lugar a que, todos os anos, se 

renovem os mesmos problemas”. 

(FERNANDES, 1982: 1). 

 

 

Segundo RUIVO; FERNANDES & TELMO (1987: 68), dois terços do corpo 

docente das escolas de área aberta tiveram nelas uma permanência muito curta. 

Temos aqui novamente a indicação de um elevado grau de “rotatividade” nas 

escolas “P3”. Com certeza seria necessária uma aprendizagem para trabalhar em 

área aberta, todavia, uma rotatividade tão elevada prejudicou a estabilidade das 

equipas destas escolas e dificultou a implementação das mudanças pretendidas 

em termos de trabalho pedagógico: 
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“A grande maioria – cerca de 2/3 – do corpo docente das P3 apenas permanece 

nessas escolas dois anos (ou menos), mudando logo que tem possibilidade para outro 

estabelecimento de ensino. 

Pode pois concluir-se que não existe nas P3 um corpo docente estável que 

permita a constituição de equipas de trabalho.” 

(RUIVO; FERNANDES & TELMO, 1987: 68). 

 

Apesar de alguns docentes e da Direcção de Serviços do Ensino Primário 

terem reconhecido a necessidade de legislação que permitisse a fixação de 

professores em escolas “P3” (DSPRI, 1983a: 28), de forma a evitar um elevado 

nível de rotatividade, sabemos agora que tal não viria a acontecer 

atempadamente. A instabilidade criada em várias equipas docentes e a falta de 

legislação adequada à situação das escolas de área aberta viriam a penalizar o 

trabalho pedagógico que se procurou desenvolver. 

 

 

5. Trabalho pedagógico 

 

Graça Fernandes, que pertenceu à equipa da arquitecta Maria do Carmo 

Matos (que concebeu o projecto “P3”), apresenta-nos de uma forma sintética os 

princípios “pedagógico-didácticos” subjacentes à concepção do projecto: 

 

“ […] princípios de natureza pedagógico-didáctica que estão subjacentes à 

concepção do projecto: 

- aprendizagem centrada na actividade da criança; 

- diversificação de actividades, com relevo para as de natureza criativa 

(modelação, pintura, dramatização); 

- necessidade de organizar grupos de alunos e trabalho simultaneamente com 

diversos grupos entregues a tarefas completamente diferentes  e ocupando espaços 

diferentes (p. ex. espaço aula, espaço exterior, zona de trabalho); 

- utilização do espaço e do equipamento de modo a estimular a actividade do 

aluno e assim a sua aprendizagem; 
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- necessidade de trabalhar em equipa – 1º para programar a utilização da escola, 

2º para programar as actividades docentes, 3º para programar as actividades lectivas, 4º 

para executar as actividades programadas.” 

(FERNANDES, 1982: 4). 

 

Apesar da divulgação destes princípios, quase metade dos professores 

referem no inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário que têm 

dificuldades quanto à organização do trabalho dos alunos: “Dizem ter 

dificuldades… quanto à organização do trabalho dos alunos – 42,7% (385)” 

(DSPRI, 1983a: 22). Uma percentagem tão elevada reforça a ideia não só da não 

existência de uma adequada formação de professores, mas também de uma 

evidente falta de apoio, entre outras razões. De acordo com a transcrição 

seguinte, uma das causas para as dificuldades de organização do trabalho dos 

alunos estará possivelmente na utilização incorrecta dos espaços e, como 

poderemos ver mais uma vez, relaciona-se também com a falta de formação. 

Muitos professores tentaram agir de uma forma “tradicional”, como se tivéssemos 

numa situação de um só professor numa sala de aula: 

 

“Verifica-se que a maioria dos professores (65%) não utiliza correctamente o 

espaço-aula já que, ou pratica apenas actividades tradicionais de ensino (22%) ou pratica 

actividades que, em princípio, deveriam ser realizadas na zona de trabalho. Pode inferir- 

-se que, neste caso, os professores utilizam apenas o espaço aula, sub-aproveitando os 

recursos que o núcleo pode proporcionar. Agem tradicionalmente, (um professor/uma 

sala de aula) mostrando inapetência ou incapacidade para a gestão de outros espaços 

pedagógicos. 

Esta inferência parece confirmada pela reduzida utilização dos restantes espaços 

do núcleo – zona de trabalho e zona de entrada – que permanecem como “espaços 

mortos” onde quase não se realizam actividades pedagógicas. De modo significativo, 

verifica-se que, na maioria dos casos, ninguém é responsável pela gestão dos referidos 

espaços, afirmando os professores que apenas gerem o espaço-aula. 

[…] Os professores dão-se conta de que não estão a utilizar correctamente o 

núcleo, apontando como razão (entre outras) a sua falta de informação / formação para o 

trabalho a desenvolver nas escolas P3.” 

(RUIVO; FERNANDES & TELMO, 1987: 69 e 70). 
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É claro que uma escola “P3”, tal como qualquer edifício, também apresenta 

inconvenientes. No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário temos 

um exemplo de uma opinião que destaca algumas vantagens e desvantagens das 

escolas de área aberta. De realçar o reconhecimento do maior cansaço 

provocado neste tipo de escolas, “mesmo com formas de organização 

apropriadas”: 

 

“ […] Sete anos passados aqui permitem-nos concluir que: 

a) Este tipo de edifício traz várias compensações no aspecto profissional: inter- 

-ajuda entre colegas, incitamento à investigação pedagógica, renovação constante no 

plano pedagógico, etc. 

b) É mais cansativo que numa escola vulgar, mesmo com formas de organização 

apropriadas. 

Não concordo inteiramente com os espaços tão abertos em todos os momentos 

do dia escolar. As áreas de expressão são favorecidas. As áreas de carácter intelectual 

são dificultadas, sendo este ano mais afectadas pelo número imposto, por núcleo. 

Conheço escolas de área aberta com outro tipo de arquitectura que penso ser melhor que 

a desta escola. Isola mais o som para os diferentes grupos de trabalho.” 

(DSPRI, 1983a: 28 e 29). 

 

Podemos perceber, através da transcrição anterior, que o ruído e o número 

de alunos “imposto” também tornaram mais difícil a realização de determinado 

tipo de trabalhos. No entanto, a planificação conjunta entre os vários professores 

poderia atenuar os problemas. Embora nunca tenha trabalhado numa escola de 

área aberta, decidi desenvolver com uma “equipa docente”183 a concretização de 

uma “Aula do Futuro” (realizada no Museu das Comunicações, em Lisboa), 

utilizando alguns princípios que se pretendiam implementar nas escolas “P3”. 

Sobre a preparação desta “Aula do Futuro”, com ensino em equipa, gostaria de 

                                                 

183 A equipa docente foi constituída com a intenção de “vivenciar” e de percepcionar as principais 

dificuldades do “ensino em equipa”. Para além de mim, fizeram parte desta equipa vários antigos 

alunos meus, alunos da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada, que na altura (em 

Janeiro de 2008) frequentavam a licenciatura em ensino, ajudando-me a preparar as diversas 

actividades desenvolvidas na “Aula do Futuro”. 
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referir que talvez o processo de planificação não tenha sido tão cansativo como 

habitualmente, mas foi sem dúvida alguma bastante mais demorado quando 

comparado com uma planificação que tivesse de ser feita de forma individual. 

Contudo, na minha opinião pessoal, a demora na realização da planificação é 

compensada pela satisfação com o trabalho realizado.   

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário existe um 

reconhecimento por parte de um número significativo de professores da “melhor 

planificação” conseguida e da facilitação do trabalho de grupo nas escolas de 

área aberta. De acordo com os dados da DSPRI (1983a: 10), a passagem para 

este tipo de edifício acarreta mudanças no sentido de uma melhor planificação do 

trabalho para 61,1% das respostas e de uma facilitação do trabalho de grupo, 

para 64,4% das respostas. No entanto, existem outros aspectos referidos: 

 

“Falta de apoio; trabalha sozinha; não se trabalha verdadeiramente em P3; 

parcialmente em equipa; depende das colegas; nem em todas as condições é 

conveniente planificar em conjunto.”  

(DSPRI, 1983a: 11). 

 

Nestas respostas temos a ilustração de alguns aspectos que podem 

dificultar a planificação de determinado trabalho pedagógico, inibindo em muitos 

casos a realização de um ensino verdadeiramente cooperativo. Convém realçar 

que o ensino em equipa não é isento de problemas, tive a oportunidade de 

“vivenciar” uma das desvantagens (a propósito da planificação da “Aula do 

Futuro”, no Museu das Comunicações), senti que o tempo de planificação é muito 

superior quando se trabalha em equipa, uma vez que tem de haver concessões e 

cedências de parte a parte. O inquérito da Direcção de Serviços do Ensino 

Primário sugere-nos alguma dificuldade na planificação em conjunto e faz ainda 

referência a um “ritmo próprio” para cada turma (DSPRI, 1983a: 4), contrariando 

um pouco o que deveria acontecer numa escola de área aberta, onde a 

preocupação fundamental seria proporcionar um ensino individualizado (SILVA, 

2007: 71), procurando o “ritmo” de cada criança (muitos professores não 

perceberam algumas das ideias pedagógicas propostas para este tipo de 

escolas). A planificação em comum deveria ser alvo de uma maior atenção. 
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Porém, de acordo com a transcrição seguinte, provavelmente também o número 

excessivo de alunos acabou por contribuir para a penalização desse tipo de 

iniciativa: 

 

“A planificação feita em comum será, provavelmente, muitas vezes feita entre as 

professoras “por cima da cabeça” dos alunos, sem a sua participação (quase impensável 

para um número tão grande de crianças). Se não se tiver em atenção este aspecto, a 

planificação do núcleo pode dificultar que cada turma siga o seu ritmo próprio, explore os 

seus próprios acontecimentos”. 

(DSPRI, 1983a: 4). 

 

RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 57) apresentam-nos uma 

distribuição percentual do tipo de autoria de planificações de actividades em 

escolas de área aberta: 

- Por todos os professores do núcleo: 16,3%; 

- Por alguns professores: 9,4%; 

- Por cada um individualmente: 38,6%.  

Como poderemos constatar, segundo os resultados do inquérito 

apresentado por RUIVO, FERNANDES & TELMO (1987: 57), a grande maioria 

das respostas vai no sentido da realização de planificações individuais, o que 

contraria o “espírito” de equipa que deveria existir na planificação do trabalho 

pedagógico em área aberta. Estes autores indicam-nos ainda algumas razões 

para a não planificação de actividades no núcleo: 

 

“- Os professores têm diferentes métodos de trabalho; 

- Os professores não têm tempo e espaço para trabalharem uns com os outros; 

- Os alunos são muito diferentes uns dos outros; 

- Já experimentamos, mas houve grande confusão e alguns até se zangaram; 

- Não sabemos que actividades podem ser planificadas para esses espaços; 

- Não conheço a pedagogia P3.” 

(RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 57). 
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Nestas razões para a não planificação conjunta, apesar das respostas 

serem bastante diversificadas, é notória a falta de apoio e de indicações que 

deveriam ter sido dadas para que estes professores conseguissem uma 

planificação mais eficaz. De relembrar que a concepção do projecto arquitectónico 

“obrigava” os docentes a articular algumas das actividades que se realizassem 

dentro dos núcleos. Na escola “P3” de Chão das Donas previa-se que houvesse 

apenas uma campainha e uma ligação para a televisão por núcleo (o que 

implicava que teria de haver pelo menos alguma planificação em conjunto). A 

utilização da televisão teria de ser “negociada” e a existência de uma única 

campainha indicava também muito provavelmente o cumprimento de um mesmo 

horário. Como poderemos observar na figura 95, neste núcleo existe apenas uma 

ligação para a televisão, apenas uma campainha e um lava-loiças (que também 

terá de ser partilhado): 

 

Figura 95 – Pormenor do projecto (instalação eléctrica) da “P3” de Chão das Donas 
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Apesar das “imposições”, em termos de partilha de recursos, o trabalho em 

equipa não viria a ter a tão desejada adesão. O que sucede é exactamente o 

contrário, ou seja, surge uma procura de alternativas que pudessem permitir um 

maior grau de privacidade dentro dos núcleos e onde os professores pudessem 

trabalhar de forma mais individualista. Poderemos observar, através da figura 96, 

que uma das respostas dadas foi a colocação de armários para reduzir o 

“impacto” causado pela área aberta: 

 

Figura 96 – “P3” de Quarteira ainda em “área aberta”184 

 

Esta fotografia indica-nos alguns aspectos com relevância para a 

problemática estudada, trata-se da primeira “P3” a entrar em funcionamento no 

nosso país. No entanto, segundo o Inspector José Alfredo, em entrevista 

efectuada no dia 29 de Junho de 2006 (gravação DW_A0095.wav – 3’00’’), houve 

                                                 
184 Esta fotografia estava no Núcleo de Arquivo Técnico de Construções Escolares do Ministério 

da Educação e foi-me emprestada no dia 19 de Fevereiro de 2007 pela Engenheira Júlia Serra. 

Embora não se saiba em que data foi tirada, podemos presumir que se tratará de uma fotografia 

da década de 1970, uma vez que o núcleo de salas de aulas ainda se encontra em “área aberta”, 

tendo os armários a servir de “separador” entre salas de aula. De recordar que esta escola de 

Quarteira foi a primeira “P3” construída em Portugal. 
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uma altura em que a maioria dos docentes se recusou a trabalhar em área aberta 

nesta escola. Se observarmos atentamente a fotografia (figura 96), poderemos 

compreender melhor algumas das razões que levaram a essa recusa: 

– A “sala de aula” parece-nos sobrelotada, evidencia-se claramente uma 

sobrelotação do espaço de aprendizagem; 

– Apesar da escola estar no seu início, os armários já “procuram” definir os 

espaços de “intimidade” de cada professor, houve uma marcação do território e 

uma preocupação com a criação destas barreiras visuais para não incomodar o 

trabalho da sala ao lado, os armários servem como “separadores”, ou, se 

quisermos, como barreiras arquitectónicas; 

– Destaca-se também que a disposição dos alunos (todos em fileiras, 

virados para o quadro, na mesma direcção) “respeita” muito mais uma pedagogia 

“tradicional” (expositiva/transmissiva) do que aquela que era suposto implementar 

nas novas escolas de área aberta. 

 

A “gramática” da escola já estava aqui instalada e persistiu até aos nossos 

dias, como pude constatar quando visitei a escola em Novembro de 2006: 

 

Figura 97 – “P3” de Quarteira no ano lectivo de 2006/2007 

 

Como poderemos observar, a configuração mantém-se: alunos todos 

virados na mesma direcção, em fileiras, voltados para o quadro, com um relógio a 

“ditar” os tempos de aprendizagem (muito provavelmente uniformes). Todavia, 

apesar das vantagens e desvantagens, resistências e persistências, pude 
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constatar, em trabalho de campo (não só na escola da Ponte, mas também num 

outro país), que os princípios “pedagógico-didácticos” das escolas de área aberta 

podem funcionar. No dia 10 de Abril de 2006, visitei a escola Korttelitalo 

Poikkilaakso, localizada nas proximidades de Helsínquia, onde tive a percepção 

de que o ensino em equipa realmente funcionava e que um núcleo com várias 

“salas de aula” poderia facilmente articular todas as suas actividades185. 

Em Portugal, pelo menos nalgumas escolas, ao contrário do que acontecia 

na escola Korttelitalo Poikkilaakso, nem sempre foi possível harmonizar os 

diferentes tipos de horário dentro de um mesmo núcleo: “Algumas referem o 

inconveniente de terem horários diferentes, incomodando-se mutuamente por 

causa dos espaços abertos” (DSPRI, 1983a: 28). É claro que se houvesse um 

bom trabalho de equipa esse “incómodo” não se faria sentir, mas em vez disso, 

tivemos mais individualismo, com uma prática de um ensino muito centrada no 

professor, por tradição e formação, actuando, neste caso, como uma força de 

resistência contra a mudança: 

 

“ […] apesar das boas condições que este tipo de escola oferece, muitas são as 

dificuldades (e resistências…) com que os professores, que nelas trabalham, encontram. 

É que, às escolas de área aberta deve corresponder uma prática pedagógica 

activa e renovada, assente na individualização do ensino e trabalho de grupo e os 

docentes em Portugal praticam por tradição e formação uma pedagogia menos actual 

centrada no professor.” 

(DSPRI, 1983a: 1). 

 

Não será por isso de admirar que a mudança em termos de prática 

pedagógica não tenha ocorrido em muitos casos: 

                                                 

185 A informação recolhida em trabalho de campo sobre a escola Korttelitalo Poikkilaakso foi 

guardada numa pasta com várias “entrevistas exploratórias”, com a data de 10 de Abril de 2006. 

Num dos vídeos registados nesse dia (IMAG0013.ASF), poderemos observar com algum 

pormenor a forma de trabalho de um dos núcleos. Esta “visita” permitiu-me compreender melhor o 

modo de organização e de articulação entre as várias “salas de aula”. Embora tenha bastante 

interesse para esta investigação, este registo não se encontra no DVD de ANEXOS, uma vez que, 

infelizmente, não foi obtida a devida autorização para que tal fosse possível. 



 372 

“ […] o espaço de adaptação das professoras às novas condições da área aberta 

foi, muitas vezes, mais uma mudança de rituais que uma real mudança da prática 

pedagógica, e nesse processo se passou por cima de necessidades fundamentais das 

crianças. De experiência em experiência, muitas professoras não encontraram 

certamente ainda a melhor forma de trabalhar nestas escolas.” 

(DSPRI, 1983a: 12). 

 

Poderemos ter uma percepção, através da transcrição seguinte, do 

elevado grau de dificuldade e de profundidade da mudança exigida, de destacar o 

reconhecimento da influência da arquitectura do edifício escolar num novo papel a 

desempenhar pelos professores: 

 

“ […] não nos devemos esquecer que, há bem pouco tempo, as professoras 

tinham medo de dar aulas com a porta da sala aberta. É muito difícil passarmos desta 

fase para uma convivência em trabalho de grupo, só porque se construíram edifícios que 

assim o exigem.” 

(DSPRI, 1983a: 27). 

 

De facto, as mudanças exigidas eram profundas, tendo em conta que um 

vasto número de professores já tinha “enraizado” uma outra postura pedagógica, 

diferente da que deveria ser desempenhada nas escolas “P3”. De acordo com os 

dados da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 8 e 9), ver 

ANEXOS – parte A (página 19), mais de metade dos professores colocados em 

escolas de área aberta tinha mais de 10 anos de serviço e cerca de um 1/4 tinha 

mais de duas décadas de experiência profissional: 

 

“Temos, portanto, um numeroso grupo de Professoras, predominantemente com 

bastantes anos de serviço (85,5% com 5 anos ou mais), mas colocadas nas escolas P3 

há poucos anos (71% há um ou dois anos). Metade não foi colocada em P3 por sua 

escolha, e metade sim; destas últimas, 12% explicitaram mesmo que escolheram por 

opção pedagógica.” 

(DSPRI, 1983a: 8 e 9). 
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É claro que nalguns aspectos uma experiência profissional de “décadas” 

poderá trazer vantagens para o processo de ensino/aprendizagem. No entanto, se 

muitos dos anos de prática pedagógica foram feitos em escolas com 

características diferentes das “P3”, é natural que os docentes tragam consigo os 

seus “velhos” hábitos. Nas figuras 98 e 99 (retiradas da Parte A dos ANEXOS, 

página 19), podemos ver que existe uma interessante quase simetria nos gráficos 

– ver também os quadros 17 e 18, cujos dados são provenientes do inquérito da 

Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a). Constatamos que 

existiam professoras com considerável experiência profissional, mas com pouca 

“vivência” em “P3”, a experiência teria sido adquirida noutro tipo de escolas. De 

relembrar ainda que apenas 11,9% (e não 12, como está na transcrição anterior) 

escolheram a “P3” por opção pedagógica. 
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Figura 98 – Distribuição dos professores por anos de serviço 
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Figura 99 – Distribuição dos professores quanto ao n.º de anos em que estão 
colocados na sua actual escola 
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Quadro 17 – Distribuição dos professores por anos de serviço 

Desconhecido 1 ano 2 3/4 5/10 10/20 + de 20 

11 6 31 83 262 284 225 

1,2% 0,7% 3,4% 9,2% 29,1% 31,5% 24,9% 

 

Quadro 18 – Distribuição dos professores quanto ao n.º de anos em que estão 
colocados na sua actual escola 

Desconhecido 1 ano 2 3 ou 4 5 e mais 

12 398 238 170 84 

1,33% 44,1% 26,4% 18,9% 9,3% 

 

Estes dados ajudam-nos a explicar a afirmação, que se encontra no 

inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário, da falta de professores com 

experiência neste tipo de escolas: “Precisamos de alguém que já tenha tido 

alguma experiência neste tipo de escola” (DSPRI, 1983a: 27). Os edifícios 

chegavam a ser inaugurados com um corpo docente que nunca tinha trabalhado 

em área aberta. Embora haja um reconhecimento das possibilidades de melhoria 

na prática pedagógica em escolas “P3”, existe, ao mesmo tempo, a referência às 

necessidades de orientação e de pessoal especializado: 

 

“Penso que toda a prática pedagógica pode melhorar neste tipo de edifício, com 

pessoal especializado ou, pelo menos, orientado; e com mais pessoal para limpeza e 

conservação do edifício, afim de que as instalações se tornem funcionais.” 

(DSPRI, 1983a: 11). 

 

Temos ainda o reconhecimento da necessidade de um apoio continuado 

aos professores ao longo do ano lectivo. O excerto seguinte evidencia a escassez 

de apoio que foi prestado aos docentes: 

 

“O edifício não necessita de modificações; apenas as professoras que são para 

aqui destacadas é que deveriam ser apoiadas desde o início do ano até ao final. Não é 

com uma visita esporádica do Senhor Inspector, e a meio do ano, que um professor se 

sente apto a trabalhar em P3.” 

(DSPRI, 1983a: 27). 
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Noutras situações, existe uma afirmação de mudança, mas por outro lado 

também se sente a falta de orientação existente: 

 

“Deixei de estar isolada. Perdi o mau hábito que a maioria de nós tem e que é: os 

meus alunos, a minha sala, o meu material, os meus planos. Só tenho pena de não fazer 

mais experiências, por causa de não ter orientação superior.” 

(DSPRI, 1983a: 27). 

 

O reconhecimento da falta de apoio foi geral, mas nalguns casos parece 

não haver insatisfação em relação ao edifício: 

 

“Não faria alterações no edifício, mas sinto falta de apoio do Ministério, de modo a 

poder melhorar o trabalho e aproveitar totalmente o espaço que este tipo de escola nos 

oferece.” 

(DSPRI, 1983a: 27 e 28). 

 

Noutros casos, também em consequência da falta de apoio e de outras 

condições, é afirmado o desejo de fechar a área aberta: 

 

“Por não haver apoio e outras condições necessárias para o bom funcionamento 

em P3, sugeria que as salas fossem fechadas.” 

(DSPRI, 1983a: 27). 

 

Contudo, apesar de existirem dificuldades no trabalho em conjunto com 

outros professores, são bastante significativas as percentagens de docentes que, 

de acordo com o inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 

1983a: 11), se sentiam mais apoiados, que afirmavam haver inter-ajuda e que 

planificavam em conjunto (ver gráfico da figura 100 e quadro 19 – retirados da 

Parte A dos ANEXOS, página 22). Como poderemos constatar através do gráfico 

da figura 100 e do quadro 19, em 60,6% das respostas os professores afirmam 

sentir-se mais apoiados, em 72,1% afirmam haver inter-ajuda e 72,7% afirmam 

que planificam o trabalho em conjunto: 
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Figura 100 – Relações com os colegas 

 

Quadro 19 – Relações com os colegas 

 Mais apoiada Mais vigiada Há inter-ajuda Há mal-estar Planificam em conjunto 

Sim 547 (60,6%) 75 (8,3%) 650 (72,1%) 90 (10,0%) 656 (72,7%) 

Não 355 827 252 812 246 

 

Existe, e convém realçá-lo, de acordo com estes dados, algum mal-estar 

(10%) e alguns docentes sentem-se mais vigiados (8,3%). Mas por outro lado, 

temos exemplos de afirmações que exprimem vantagens na formação de grupos 

de alunos por graus de dificuldade: 

 

“O facto de se formarem grupos de alunos por graus de dificuldades, possibilita 

que os mesmos tenham a oportunidade de se deslocar nos diversos grupos, melhorando 

assim o seu próprio nível. Passa-se a dar mais atenção aos alunos com mais 

dificuldades.” 

(DSPRI, 1983a: 13). 

 

Os quadros 20, 21 e 22, com informação retirada do inquérito da Direcção 

de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 11-13), permitem-nos conhecer 

que tipo de trabalho era realizado entre os professores dos núcleos das escolas 

“P3”. De salientar que a maioria dos docentes, apesar de estarem num núcleo de 

uma escola de área aberta, trabalhavam sozinhos: 



 377 

Quadro 20 – Trabalha sozinho(a) ou em conjunto (com sobreposição de respostas) 

Sozinho(a) Em conjunto 

539 (59,8%) 389 (43,1%) 

 

Quadro 21 – Distribuição das respostas quanto ao trabalho em conjunto 

 Rotação de grupos Rotação de professores Utilização em conjunto da zona de trabalho 
Sim 191 (21,2%) 178 (19,7%) 287 (31,8%) 

 

Quadro 22 – “Outras formas” de trabalho 

N.º de respostas Descrição 

23 Actividades de expressão; Saídas; Educação Física; Trabalhos Manuais; Música; 
Jogos; Religião e Moral; Visitas de estudo; Festas; Sessões no polivalente. 

20 Negativas (Recusa das P3; Só se houver equipa; Estamos há pouco tempo; Tentativas 
falhadas por incompreensão dos pais; Falta de apoio superior; Métodos muito 
diferentes) 

51 Em conjunto as actividades “académicas” (Fichas em conjunto; Troca de impressões, 
de experiências; Rotação periódica das professoras ou dos alunos; Planificação e 
avaliação; Os alunos têm os mesmos trabalhos e exploram-nos em conjunto; Os alunos 
com dificuldades têm mais oportunidades) 

20 Referência ao excesso de alunos (Na zona de trabalho funciona outra aula; Alunos 
muito difíceis ou com escolaridade muito diferente) 

 

De acordo com os dados do inquérito da Direcção de Serviços do Ensino 

Primário (DSPRI, 1983a: 13), e como poderemos observar no quadro 22, temos 

respostas “negativas” que de algum modo penalizariam o trabalho em área 

aberta. Nalguns destes casos estas razões procuravam justificar o facto de não se 

trabalhar em conjunto com outros professores: “recusa das “P3””; “métodos muito 

diferentes”; “só se houver equipa”; “estamos há pouco tempo”; “tentativas 

falhadas por incompreensão dos pais”; “falta de apoio superior” (DSPRI, 1983a: 

13). Mais uma vez é apontada a falta de apoio, contudo, gostaria de destacar a 

referência ao “excesso de alunos”, onde na “zona de trabalho” funcionaria uma 

outra aula, possivelmente com uma turma que não estaria prevista para aquele 

espaço. Além disso, são ainda referidos como aspectos “negativos” o facto de 

existirem “alunos muito difíceis ou com escolaridade muito diferente” (DSPRI, 

1983a: 13). Como poderemos observar através do gráfico da figura 101 e do 

quadro 23, mais do que as dificuldades sentidas quanto à organização com os 

colegas ou quanto às relações com os pais, as maiores dificuldades eram 

sentidas em relação ao espaço e à sua organização, sendo estas logo seguidas 

pelas dificuldades na organização do trabalho dos alunos (DSPRI, 1983a: 22): 
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Figura 101 – Tipo de dificuldades no seu trabalho 
 

Quadro 23 – Tipo de dificuldades no seu trabalho 

Quanto ao espaço e à sua organização 43,5% (392) 

Quanto à organização do trabalho dos alunos 42,7% (385) 

Quanto à organização com os colegas 26,5% (239) 

Quanto às relações com os pais 13,2% (119) 

 

É bastante evidente a proximidade, em termos de percentagem, entre as 

respostas que apontam dificuldades “quanto ao espaço e à sua organização” e 

“quanto à organização do trabalho dos alunos”. Como sabemos, estes dois itens 

estão fortemente ligados entre si, sendo, ao mesmo tempo, indissociáveis da 

natureza do trabalho pedagógico. Se as possibilidades de organização espacial (e 

de organização pedagógica) dentro de um núcleo de uma escola de área aberta 

eram desconhecidas para um número significativo de professores, logicamente 

tornar-se-ia inevitável que de algum modo o trabalho pedagógico que se pretendia 

implementar fosse “sacrificado”. 

 

 

6. Distribuição do número de alunos por núcleo 

 

Uma das variáveis que qualquer professor deverá ter em conta na 

planificação de actividades lectivas é precisamente o número de alunos com que 

irá trabalhar. Embora economicamente, pelo menos à primeira vista, pareça 

compensar ter um elevado número de alunos por professor, em termos de 

“ganhos” com a aprendizagem tal não sucede. “Less is more”, ou seja, e de 

acordo com um interessante artigo que nos apresenta vários estudos efectuados 
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sobre esta matéria, realizado por BIDDLE & BERLINER (2002), os alunos têm a 

“ganhar” se forem colocados em grupos de aprendizagem mais pequenos, 

especialmente aqueles que tradicionalmente apresentam desvantagens na 

educação “formal”, como, por exemplo, os alunos de classes sociais 

desfavorecidas: 

 

“[…] a host of different studies suggest several conclusions. 

• When planned thoughtfully and funded adequately, small classes in the early 

grades generate substantial gains for students, and those extra gains are greater the 

longer students are exposed to those classes. 

[…] 

• All types of students gain from small classes in the early grades, but gains are 

greater for students who have traditionally been disadvantaged in education.” 

(BIDDLE & BERLINER, 2002: 20). 

 

Embora estas “conclusões” hoje em dia nos pareçam bastante 

consensuais, na altura186 em que foi concebido o projecto “P3”, a sugestão do 

Gabinete de Estudos e Planeamento era de um número de 40 alunos por 

professor: “N2 – Núcleos de aulas para 80 alunos por pavimento. Destinado a 

dois professores que trabalham simultaneamente […]” (MINISTÉRIO DAS 

OBRAS PÚBLICAS / D. G. C. E. / G. E. P., 1970c: 14). A equipa de estudo do 

projecto, do Gabinete de Estudos e Planeamento, sugeria ainda para um núcleo 

de 3 “salas” 120 alunos, ou seja, mais uma vez teríamos 40 alunos por “sala de 

aula” e por professor, o que é praticamente o dobro do que viria a ser mais tarde 

definido pelo Despacho n.º 274/81, de 2 de Outubro (publicado em 14-10-1981), 

este Despacho permitiria um máximo de 24 alunos por docente. 

O próprio projecto viria a apresentar alguma incoerência em relação à 

distribuição do número de alunos pelos vários espaços. Por exemplo, e de acordo 

com a figura 102, o projecto original previa um número máximo de 160 alunos 
                                                 

186 Naquela época era bastante comum existir um elevado número de alunos por professor. De 

acordo com SAMPAIO (1980: 46), este rácio tinha no nosso país, em 1970-1971, um valor médio 

de 33,5 alunos por docente. De destacar ainda que no distrito do Funchal, por exemplo, o rácio 

atingiu nessa mesma altura o valor de 41,2 (SAMPAIO, 1980: 46). 



 380

para o bloco central (polivalente), mas, e como vimos no parágrafo anterior, previa 

também um máximo de 40 alunos por “sala de aula”. O que daria, no caso da 

escola de Chão das Donas, uma vez que tinha três núcleos de duas “salas”, um 

número máximo de 240 alunos (80 por núcleo). Se os núcleos todos tivessem os 

80 alunos previstos, então, até de acordo com o projecto original, o polivalente iria 

sofrer de “sobrelotação”. A previsão “correcta” seria construir um polivalente por 

dois núcleos de duas salas. No entanto, embora a escola de Chão das Donas 

funcionasse com três núcleos, nunca viria a atingir o número máximo de 160 

alunos previstos para a utilização do seu polivalente. Pude constatar, por 

exemplo, em carta dirigida ao Director Escolar, de 25 de Setembro de 1981, que o 

número de alunos matriculados na escola era nessa altura de 133187. 

 

Figura 102 – Pormenor de desenho técnico da E.B. 1 de Chão das Donas 

 

O número de alunos por professor foi, num curto espaço de tempo, uma 

preocupação que teve reflexo em legislação variada. O Despacho n.º 41/EAE/83, 

de 25 de Maio, por exemplo, fixa, em função do número de salas de aula, o 

número de alunos por docente numa escola. Mas antes disso já o Despacho n.º 

44/78, de 7 de Agosto, tinha estabelecido um número de alunos por professor e 

por núcleo para as escolas “P3” (num núcleo de 2 “salas”, em regime normal, até 

55 alunos teríamos 2 professores). Posteriormente, o Despacho n.º 84/80, de 13 

de Setembro, definia para núcleos de 2 salas a relação professor/aluno de 1/24 

                                                 
187 Informação retirada do Livro E – da correspondência expedida, de 13 de Outubro de 1955 a 

Maio de 1993 (não tem a indicação do dia do mês). 
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(em regime normal – o rácio professor/aluno dependia também do número de 

alunos existentes na escola, além da tipologia dos núcleos). Como podemos 

constatar, através da transcrição seguinte, em 1981 ainda não havia consenso 

sobre o número de alunos adequado, o que demonstra, de certo modo, a falta de 

estudo prévio sobre esta matéria. De salientar ainda que o próprio Despacho n.º 

44/78, de 7 de Agosto, é publicado para “efeitos de aplicação experimental”. 

Todas estas alterações poderão ainda ser associadas, de acordo com o 

Despacho n.º 274/81, de 2 de Outubro (publicado em 14-10-1981), à “insuficiente 

formação de professores para o exercício em escolas de área aberta”: 

 

“O Despacho n.º 84/80 do Secretário de Estado da Educação, publicado no Diário 

da República, de 13 de Setembro de 1980, definiu regras de funcionamento das escolas 

do ensino primário da área aberta – escolas P3 –, ano lectivo de 1980-1981. 

A experiência decorrente da aplicação do citado despacho justifica a introdução 

de alterações, procurando-se minimizar os efeitos de uma prática pedagógica 

condicionada pela insuficiência de instalações e pelas dificuldades, ainda não 

ultrapassadas, inerentes a uma insuficiente formação de professores para o exercício em 

escolas de área aberta. 

Com efeito, quer a nível dos encontros de formação de professores realizados no 

ano lectivo de 1980-1981, quer em visitas às escolas de área aberta, verificou-se 

existirem grandes dificuldades de conciliação do trabalho de professores em equipa com 

o número de alunos que se entendeu necessário afectar a cada núcleo de ensino dos 

edifícios P3.” 

(Despacho n.º 274/81, de 2 de Outubro - publicado em 14-10-1981). 

 

Apesar das várias iniciativas legislativas (nem sempre cumpridas), foi-se 

instalando a percepção de que havia um número excessivo de alunos em 

determinadas escolas, provocando consequências graves, nalguns casos, para o 

desempenho dos professores: 

 

“A gravidade da situação era maior nos subúrbios de Lisboa, Porto e Setúbal, nos 

“bairros dormitórios” onde o rápido crescimento da população infantil obrigava as escolas 

a receber um número excessivo de alunos, assim elevando o ratio professor/aluno. Tal 

aumento sempre mal aceite pela classe docente tornava-se uma violência nas escolas 
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P3, levando muitos professores a situações de “stress” e esgotamento que redundavam 

em absentismo.” 

(RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 18). 

 

Jorge MORAIS (1984: 7), num artigo escrito para o jornal Tal & Qual, dá- 

-nos um exemplo concreto de uma escola de área aberta (na Buraca) a funcionar 

de forma evidente com um número excessivo de alunos. De salientar ainda a 

referência neste texto à “classe” como a turma de cada professor, além de nos 

permitir uma aferição sobre o excesso de alunos existente, também nos dá 

indicações sobre uma forma mais individualista de trabalho docente: 

 

“Dos 31 alunos da prof.ª Laura, só dois não foram ou são repetentes. A sua turma 

(4.ª classe) ultrapassa em 11 o número de alunos recomendado como máximo na 

Primária. Mas há na mesma Escola uma professora que tem uma 1.ª classe com 35 

crianças.” 

(MORAIS, 1984: 7). 

 

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 

9), embora não tenha sido questionado o número de alunos por “sala”, como 

poderemos constatar através da observação dos quadros 24 e 25 (retirados dos 

ANEXOS, Parte A – páginas 20 e 21), temos igualmente o reconhecimento da 

inegável sobrelotação de algumas escolas “P3” (e do consequente excesso de 

alunos por professor). De realçar que, de acordo com estes dados, 60,1% dos 

núcleos teriam duas ”salas”, mas a distribuição do número de alunos por núcleo 

só estaria adequada a núcleos de duas “salas” em apenas 21,5% das respostas: 

 

“A pergunta está mal colocada no inquérito, porque nos impossibilita de saber o 

número de alunos em relação à dimensão dos núcleos. Mas a verdade é que só 2,4% 

(núcleos de 4 salas) poderiam estar nas 3 últimas colunas desta resposta (mais de 80 

alunos/núcleo), e estão 17,7% – o que aponta para uma inegável super lotação. Idem no 

outro extremo das colunas: 60% (núcleos de 2 salas) não deveriam ter mais de 50 

alunos: e só 21,5% das respostas conhecidas cabem nesse limite […]” 

(DSPRI, 1983a: 9). 
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Quadro 24 – Distribuição quanto ao número de salas por núcleo 

Desconhecido 2 3 4 

24 542 314 22 

2,7% 60,1% 34,8% 2,4% 

 

Quadro 25 – Distribuição do número de alunos por núcleo 

Desconhecido 40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 + de 100 

110 35 159 97 204 137 66 59 35 

12,2% 3,9% 17,6% 10,8% 22,6% 15,2% 7,3% 6,5% 3,9% 

 

Temos portanto, segundo o inquérito da Direcção de Serviços do Ensino 

Primário (DSPRI, 1983a: 9), cerca de dois terços dos núcleos de duas “salas” com 

sobrelotação. Além disso, como podemos perceber através da transcrição 

anterior, também nos outros núcleos poderiam surgir situações com excesso de 

alunos. Uma das explicações para este problema relaciona-se com o grande 

crescimento do número de alunos matriculados no Ensino Básico, prejudicando 

naturalmente o acompanhamento e o apoio que deveriam ser dados às escolas, 

tal aconteceu especialmente de meados dos anos 1970 até 1985188 (ano em que 

temos o maior número de alunos matriculados). De acordo com a figura 103, em 

1985 foram feitas 1 532 455 matrículas no Ensino Básico: 

 

Figura 103 – Alunos matriculados no Ensino Básico público189 

                                                 
188 Estes mesmos anos coincidiram com a principal fase de implementação das escolas “P3” em 

Portugal. 

189 Retirado, em 2010-05-16, de http://www.pordata.pt/azap_runtime/?n=4. 
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Tendo em conta os vários casos de sobrelotação e as já referidas faltas de 

apoio e de acompanhamento, agravadas pela inexistência de uma formação 

adequada para trabalhar em área aberta, não será de estranhar o reconhecimento 

de um elevado grau de dificuldade existente na leccionação, especialmente 

quando existe um número excessivo de alunos: 

 

“ […] com um número excessivo de alunos dentro das salas, torna-se impossível 

trabalhar, mesmo que haja mais que um docente responsável pelos alunos do grupo, na 

mais perfeita união.” 

(DSPRI, 1983a: 27). 

 

 “Durante todo o ano lutámos com o número de 88 alunos/núcleo, que considero 

violento, altamente desgastante para alunos e professores. Não tem sido reduzido, 

mesmo com as crianças com problemas confirmados pelo Centro de Saúde. Até quando 

esta situação?” 

(DSPRI, 1983a: 27). 

 

Para além deste reconhecimento do elevado grau de dificuldade no 

trabalho quando existe um número excessivo de alunos, a própria legislação, 

através do Despacho n.º 274/81, de 2 de Outubro (publicado em 14-10-1981), não 

parece ter conseguido atenuar a situação, embora refira que o “número mínimo 

de lugares necessários a cada escola obtém-se dividindo o total de alunos por 

24”. Porém, caso existisse um professor de apoio este rácio de alunos por núcleo 

alterar-se-ia. Podíamos ter, como aparece no excerto seguinte (e no quadro 

anexo do Despacho n.º 274/81), 66 alunos num núcleo de duas “salas”, 

continuando a haver casos de sobrelotação: 

 

“Sobrelotação de muitas escolas, instituída a partir do despacho n.º 274/81 no 

qual se utiliza a criação de lugares de professores de “apoio” – inicialmente destinados a 

coadjuvar o trabalho dos colegas em virtude da diversidade de tarefas que a utilização da 

P3 impõe – para aumentar o número de lugares da escola e, depois a sua lotação. 

Assim, admitindo-se que a relação aluno-professor não deve exceder 1/24, impõe-se que 
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num núcleo de duas salas, desde que tenham sido criados 3 lugares haja 66 alunos, num 

núcleo de 3 salas com 3 lugares, 88 alunos, num de 4 salas com 5 lugares, 110 alunos. 

As instalações não suportam este número de alunos, não por deficit da área mas 

pela confusão que se gera num mesmo espaço. Seja qual for o tipo de organização 

adoptado será sempre excessivo o número de alunos num mesmo espaço agravando até 

ao limite, as dificuldades que os professores sentem em trabalhar simultaneamente com 

diversos grupos e em programar diferentes actividades para cada grupo.” 

(FERNANDES, 1982: 2). 

 

Como tivemos oportunidade de constatar, são vários os indicadores da 

inegável sobrelotação que algumas destas escolas “viveram”. Relembrando a 

informação do quadro 22, onde também se faz referência ao número excessivo de 

alunos: “na zona de trabalho funciona outra aula” (DSPRI, 1983a: 13), se o núcleo 

fosse de duas “salas” teríamos então três turmas a funcionar no lugar de duas, 

ou, no caso de um núcleo de três “salas”, quatro no lugar de três. Facilmente se 

compreendem as dificuldades acrescidas na realização de um trabalho em área 

aberta. 

 

 

7. Rejeição das escolas “P3” 

 

Ao longo do tempo foram surgindo inúmeras críticas ao “modelo 

pedagógico” das escolas de área aberta. Todavia, essas mesmas críticas poderão 

ser bastante atenuadas se tivermos em conta alguns problemas enumerados por 

Graça FERNANDES (1982: 1) que revelam a incompreensão da inovação 

pedagógica pretendida para as escolas “P3”, mostrando-nos que de um modo 

geral estas escolas não tiveram condições para funcionar de forma adequada: 

 

“São múltiplos os problemas que afectam os professores colocados em “escolas 

P3” contribuindo para o seu desequilíbrio emocional e falta de rendimento do seu 

trabalho. Passamos a enumerar os principais: 

1. Incompreensão do projecto-tipo dos seus pressupostos, da finalidade dos 

espaços, da sua organização; 
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2. Desconhecimento do modo de utilização de grande parte do equipamento da 

escola; 

3. Desconhecimento das técnicas, ou actividades susceptíveis de permitirem uma 

correcta utilização  

– dos espaços;  

– do equipamento; 

4. Grande dificuldade em actuar “tradicionalmente” em espaços diferentes e que 

obrigam a “compartilhar” os discursos dos colegas de núcleo e a suportar o barulho dos 

alunos; 

5. Culpabilização hetero e auto dos professores porque não sabem trabalhar em 

escolas “de área aberta”, porque não praticam uma “pedagogia aberta”. Esta 

culpabilização gera dois sentimentos fortes na grande maioria dos professores que 

trabalham nestas escolas: insegurança e agressividade; 

6. Falta de apoio por parte de grande número de inspectores quanto ao modo 

correcto de se organizarem e planificarem as actividades. Instruções ambíguas e 

excessivamente “teóricas” por parte da D.G.E.B.” 

(FERNANDES, 1982: 1). 

 

As reacções adversas aos problemas que surgiram nas escolas de área 

aberta não tardaram a fazer-se sentir. Deixaria aqui um excerto talvez um pouco 

longo, mas com uma muito interessante referência à percepção que se tinha das 

“P3” como escolas que representavam o “futuro do ensino” e que correspondiam 

ao que de mais moderno se fazia noutros países. Apesar disso, não deixou de 

haver rejeição ao edifício e à suposta forma de trabalhar dentro dele: 

 

“As queixas não tardaram a fazer-se ouvir, queixas que se transformaram quase 

em clamor por todos os pontos do país em que ia surgindo mais uma escola P3. As 

estruturas sindicais foram chamadas a intervir exigindo ao Ministério da Educação 

medidas urgentes e alertando a opinião pública para uma situação extremamente 

negativa em que alunos e professores estavam a ser igualmente vítimas. 

[…] O Ministério da Educação informou os professores das P3 por circular de que 

o Projecto era muito actualizado correspondendo ao que de mais moderno se fazia em 

outros países, nomeadamente na Suécia e Canadá. Tratava-se de escolas de “área 
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aberta” que representavam o futuro do ensino. Os professores deveriam trabalhar em 

equipa, organizar os seus alunos em grupos de nível, diversificar as actividades, etc., etc. 

Tais circulares não modificaram positivamente a situação – apenas serviam para 

aumentar a contestação de uns – “Querem que trabalhemos segundo modelos 

estrangeiros…” – e faziam desenvolver noutros um sentimento de culpa, e de angústia 

por se sentirem incapazes de corresponderem ao que lhes era pedido.” 

(RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 18 e 19). 

 

Para além da simples contestação, alguns professores decidem passar à 

“acção”, tomando iniciativas que de algum modo pudessem atenuar os problemas 

causados pela área aberta. O excerto que apresento de seguida aponta-nos 

algumas consequências da tentativa de fechar a área aberta com “vedações”, 

utilizando mobiliário. No entanto, tal como é referido, o isolamento acústico não é 

conseguido, o que em parte leva à frustração da tentativa de transformar escolas 

“P3” em espaços mais “tradicionais” (transformar, por exemplo, um núcleo em 

área aberta num conjunto de salas de aula “fechadas”): 

 

“Um número muito significativo de professoras tenta fechar os espaços de ensino 

recorrendo ao mobiliário, fazendo vedações com os armários e estantes, o que lhes 

proporciona isolamento visual mas não acústico. 

Tal facto traduz a necessidade de converter (ainda que em deficientes condições) 

os novos espaços-aula nos espaços tradicionais. Duas consequências podem ser 

detectadas: 

- a menor eficácia do trabalho realizado em piores condições; 

- o sub-aproveitamento (ou total desaproveitamento) de recursos.” 

(RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 18 e 19). 

 

Não será de estranhar, tendo em conta o que já foi exposto, que no 

inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 26 e 27) 

tenham surgido respostas que revelam uma clara rejeição às escolas “P3”, 

apresentando razões para essa rejeição (DSPRI, 1983a: 26): “ […] este tipo de 

edifício não tem condições salutares de trabalhar. Os Professores têm tido 

problemas de garganta e neuroses.” Ou, no caso de outras respostas, sem 
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sequer qualquer justificação (DSPRI, 1983a: 27): “Digo não à P3”. “Se pudesse 

extinguia-as”. 

Jorge MORAIS (1984:7) redigiu um artigo que nos mostra de uma forma 

evidente a insatisfação em relação às escolas “P3”. Nesse texto, não só salienta 

algumas razões para o insucesso das nossas escolas de área aberta, como 

acaba, ao mesmo tempo, por fomentar ainda mais a rejeição em relação a estas 

escolas. Especialmente, quando no artigo se destacam algumas “imprecisões”, 

como a definição “simplista” do que seria uma “P3” ou como a referência, logo no 

título, de que a Europa não quis este tipo de escolas. Porém, o mais interessante 

neste artigo é que ele acaba por ilustrar várias condicionantes no trabalho dos 

professores que prejudicariam claramente o trabalho em área aberta, 

nomeadamente, o facto dos professores continuarem a trabalhar individualmente, 

de acordo com o ensino em “classe”, mas também a escassez de professores, de 

meios, a falta de preparação (no final do texto de MORAIS (1984:7) há ainda uma 

referência à ”deficiente formação de base”) e, ainda segundo este artigo, a 

existência de condições sociais adversas: 

 

“Já não bastavam a falta de instalações, a escassez de professores e de meios, 

as limitações de verba: a reabertura das aulas volta agora a incendiar, nos professores 

primários portugueses, aquela pequena chama de ódio que o temível P-3 não se cansa 

de suscitar. Não sabe o que é o P-3? 

É uma linda ideia, no papel: dividir uma vasta sala de aulas em três partes, 

separadas apenas por armários. Forma um «espaço mais aberto». Facilita a 

comunicação entre os alunos, entre os professores. Na prática, contudo, os milhares de 

pequenos estudantes das 310 escolas P-3 do País não passam de cobaias ensurdecidas 

de um «teste» que no estrangeiro já deu o que tinha a dar – e entre nós, evidentemente, 

é cegamente seguido e enaltecido como «coisa nova, vinda lá de fora»… 

Esta história começa na Europa, há 20 anos, quando pedagogos holandeses, 

franceses e escandinavos resolvem transformar a rigidez das tradicionais salas de aula 

em «zonas francas», rasgando paredes entre turmas do ensino primário. Foi uma 

«experiência interessante» mas rapidamente abandonada: a «abertura» não compensava 

o barulho, a confusão e a dispersão que facilmente se instalavam. O que de forma 

alguma impediu o nosso arrojado País de, 15 anos depois, ter desenterrado do 
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esquecimento um projecto que se tem revelado excelente na criação, manutenção e 

desenvolvimento de sólidos esgotamentos cerebrais entre a classe dos professores… 

[…] um bom número de professores que não aguenta o desgaste e «cai para o 

lado» a meio da maratona do b-a-ba. 

[…] além do problema do barulho que passa de classe para classe, para além da 

desinquietação que o P-3 provoca, há que contar com a falta de preparação dos 

professores e com o baixo nível social e cultural dos alunos […] 

Muitas crianças da Primária não têm dinheiro para cadernos, canetas e outro 

material escolar. […] 

Uma anedota anima a sala de Laura Maria [professora que estava a trabalhar 

dentro de um “núcleo” de uma escola “P3”]. A turma rebenta, numa gargalhada. E a 

professora só pode pedir, em desespero de causa: «Baixinho… Olha os outros…»” 

(MORAIS, 1984:7). 

 

A rejeição ao trabalho em área aberta nas escolas “P3”, apesar de algumas 

excepções (lembremo-nos do caso da Escola da Ponte), tornar-se-ia inevitável, 

tendo em conta todas as adversidades encontradas. Infelizmente, embora alguns 

professores tenham aderido à inovação (em “contracorrente”), a maioria optou 

pela rejeição, muitas vezes sem compreender verdadeiramente todas as 

diferentes hipóteses que um trabalho em área aberta poderia possibilitar (não só a 

aprendizagem dos alunos seria feita de uma outra forma, mas também os 

docentes aprenderiam e desenvolveriam outras formas de ensinar). 

 

 

8. Adequação dos espaços escolares e equipamentos 

 

Um dos principais problemas que os docentes das escolas de área aberta 

tiveram de enfrentar, condicionado também pela idade e pelo número de alunos, 

foi o elevado nível de ruído existente. De acordo com WALSH (1975: S5), apesar 

das formas de utilização dos espaços em área aberta serem substancialmente 

diferentes em escolas e em espaços de escritório, as recomendações em termos 

de design acústico acabaram por não diferir muito. Como refere WALSH (1975: 

S5), estas recomendações para as escolas foram, de um modo geral, baseadas 
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em requisitos para os escritórios em open space, não havendo o cuidado de criar 

adaptações para os propósitos escolares. Surgem então muitas críticas em 

relação ao ruído: 

  

“ […] the acoustical environment of these spaces has received criticism with 

regard to high noise levels which result in annoyance, distraction, and speech 

interference. Even though the usage of open plan school spaces is quite different from 

that of open plan offices, the acoustical design recommendations for schools have 

generally been based on requirements for open plan offices. It appears that other 

considerations should be investigated for defining an acoustical environment acceptable 

for educational purposes.” 

(WALSH, 1975: S5). 

 

Tornar-se-ia necessário, por exemplo, que o revestimento das superfícies, 

como tectos e paredes, fosse feito com materiais que reduzissem 

substancialmente os níveis de reverberação. Mesmo que esse cuidado não tenha 

sido muito evidente, e ao contrário do que alguns esperariam, no inquérito da 

Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 22), uma percentagem 

reduzida (menos de 10%) dos professores referem o barulho como uma das 

dificuldades no seu trabalho em escolas “P3”: «Ruídos; “diferenças no tom das 

vozes” … – barulho – 9,1% (82)». Na questão 7 deste inquérito temos 81190 

respostas que por causa do barulho e “devassabilidade” rejeitam a área aberta 

(DSPRI, 1983a: 25): “ […] 81 acrescentam que o barulho e a devassabilidade (… 

deixem passar o neologismo) das salas são a razão principal da sua negativa à 

área aberta.” 

Deixaria aqui ainda mais um excerto que, embora apresente a sugestão de 

uma outra forma de trabalho dentro do núcleo, aponta para a necessidade de 

“combater” o ruído, provavelmente também devido à sobrelotação das “salas”, 

uma vez que uma das propostas da resposta é “libertar” um dos espaços de 

trabalho. Obviamente, os níveis de lotação e os níveis de ruído estão ligados 

                                                 

190 De salientar a “concordância” deste número com o outro apresentado no mesmo parágrafo 

(82, ou seja, 9,1% das respostas). 
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entre si (um maior número de pessoas num mesmo espaço implica geralmente 

um nível de ruído mais elevado): 

 

“Algumas propõem ter só dois professores por núcleo de três salas, deixando a 

sala intermédia livre para trabalhos, como “tampão” de barulho, ou para a recuperação 

dos alunos mais atrasados.” 

(DSPRI, 1983a: 26). 

 

Na tentativa de atenuar o nível sonoro, e outros “desconfortos”, muitos 

sugerem o fecho da área aberta, o que na opinião de RUIVO, FERNANDES191 & 

TELMO (1987: 71) subverteria o projecto: 

 

“Invocando o ruído excessivo ou a falta de privacidade, muitos são os que 

propõem “fechar as salas”, tornando-as independentes o que significaria a subversão do 

projecto.” 

(RUIVO, FERNANDES & TELMO, 1987: 71). 

 

De igual modo, no inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário 

(DSPRI, 1983a: 25), surge a sugestão, por parte de um número significativo de 

professoras, para a criação de salas independentes, ou seja, não havendo a área 

aberta: “188 Professoras dizem muito simplesmente que querem as salas 

independentes […]”. Nalgumas respostas (DSPRI, 1983a: 26) temos mesmo uma 

tentativa de justificar o desejo de fechar as áreas abertas:  

 

“Mandava colocar paredes nos seus respectivos lugares. Não há nada que 

chegue a trabalhar em salas individuais. Nas salas abertas perde-se muito rendimento, e 

os prejudicados são os alunos.”  

[…] 

“… A escola deve ser aberta de mentalidades e não de paredes”. 

(DSPRI, 1983a: 26). 

 

                                                 

191 De realçar que esta autora (Maria da Graça Portela FERNANDES) fez parte da “Equipa de 

Projecto P3”. 
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Segundo os dados do inquérito da Direcção de Serviços do Ensino 

Primário (DSPRI, 1983a), mais de metade dos núcleos das escolas “P3” já se 

encontravam vedados com armários (ver figura 104 e quadro 26 – retirados dos 

ANEXOS, Parte A, página 21). Nesta altura (no final do ano lectivo de 1981/1982, 

data em que foi lançado o inquérito), a percentagem de espaços “fechados” 

dentro dos núcleos era ainda muito reduzida (0,4%). Todavia, isso não significava 

que não houvesse o desejo de fechar os espaços “abertos” (ainda com uma 

percentagem elevada – 40%), ou até mesmo que várias “outras formas” não 

tivessem já sido experimentadas para separar áreas que estavam em open space 

(DSPRI, 1983a: 10): «Resposta típica das vedações de ocasião descritas em 

“outras formas”: “vedado com armários, uma estante com livros, vasos com 

plantas e cavaletes, para separar a zona de trabalho da zona de maior 

permanência dos alunos.» 

Aberto

Vedado com
armários

Semi-vedado

Pavilhões
Independentes

Fechado

Desconhecido

 
Figura 104 – Distribuição do número de respostas quanto ao tipo de espaço 

 

Quadro 26 – Distribuição do número de respostas quanto ao tipo de espaço 

Aberto Vedado com 
armários 

Semi-vedado Pavilhões 
Independentes 

(fora do 
esquema P3) 

Fechado Desconhecido 

361 479 35 9 4 14 

40,0% 53,1% 3,9% 1,0% 0,4% 1,5% 

 

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a) 

temos exemplos de algumas respostas que apresentam uma certa insatisfação 

em relação aos espaços, sendo especialmente evidente o desejo de uma maior 

divisão dos mesmos (ver quadro 27 – retirado dos ANEXOS, Parte A, página 30). 
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Entre as várias sugestões, gostaria de destacar o pedido de uma zona que 

pudesse ser “escurecida”, para o visionamento de audiovisuais: 

 

Quadro 27 – Sugestões quanto aos vários espaços 

Tipo de resposta N.º de 
respostas 

Desejavam divisões no polivalente ou, de um modo geral, mais espaços definidos (embora mais 
pequenos) – cantina separada; pequenos ateliers independentes; mais uma sala por núcleo ou 

por dois núcleos; biblioteca (20 destas 78 referem uma biblioteca). 

78 

Em algumas outras respostas querem salas mais espaçosas, mais um piso ou mais um núcleo 
(por razões relacionadas com as particularidades de cada escola) 

? 

Falam em má colocação dos espaços (exemplo: “a comunicação entre os núcleos do mesmo 
piso não deveria fazer-se através do polivalente…) 

15 

“Mudava para o Plano dos Centenários, mas com o polivalente deste edifício.” 1 

Pedem uma zona “escurecível” para poder ver audiovisuais 58 

Uma zona isolável sob o ponto de vista acústico – por exemplo: para música ou carpintaria 9 

 

Temos ainda, segundo o inquérito da DSPRI, DIRECÇÃO DE SERVIÇOS 

DO ENSINO PRIMÁRIO (1983a), um conjunto de propostas de alteração, cujas 

referências192 apontavam para a necessidade de realização de pequenas 

intervenções na escola – ver quadros 28, 29 e 30 (retirados dos ANEXOS, Parte 

A, páginas 31 e 32): 

 

Quadro 28 – Referências à construção e equipamentos 

Tipo de resposta N.º de 
respostas 

Fazem referência aos pavimentos da escola (por exemplo: queriam-no “lavável e que não 
levante pó”; “que não se desfaça como farelo”; “que não seja mau para a saúde” 

7 

Apontam defeitos na construção  
(9 das respostas referem explicitamente infiltrações de água na placa) 

59 

“As janelas têm mau acesso para se lavarem” 
“Má instalação eléctrica” 

“As janelas, de madeira, estão continuamente empenadas” 

Exemplos 
de 

respostas 

Pedem melhor equipamento (de ginástica, didáctico, mais cabides, melhores expositores) 18 

Citam o mobiliário  
(que desejam mais robusto e funcional, mais leve, com calços de borracha nos pés) 

17 

 

 

                                                 

192 Estas referências foram agrupadas em diferentes categorias: “referências à construção e 

equipamentos”; “referências aos espaços exteriores” e à “vulnerabilidade, climatização, 

iluminação”. 
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Quadro 29 – Referências aos espaços exteriores 

Tipo de resposta N.º de 
respostas 

Pedido de um espaço coberto maior para defender as crianças das intempéries durante o 
recreio (para além destas 98 respostas existem mais algumas que pedem o mesmo, mas para 

assegurar melhor climatização do interior) 

98 

Melhoramentos vários: arborização, baloiços, equipamento desportivo, bancos de jardim, 
sanitários, bebedouros, modificação dos acessos 

70 

Opiniões relativas ao pavimento: alcatroar, cimentar, rejeição do cimento, relvar, melhorar a 
drenagem (como se pode constatar temos aqui respostas divergentes) 

27 

 

Quadro 30 – Vulnerabilidade, climatização, iluminação 

Tipo de resposta N.º de 
respostas 

“Fechava as salas, e punha grades de ferro em todas as janelas e portas do rés-do-chão onde 
há vidros. No mobiliário, punha fechaduras nos armários.” 

Exemplo 
de uma 
resposta 

Desejam que a escola P3 se torne menos desarmada perante roubos, pedradas, bolas 
arremessadas, “estranhos na sala de aula”, “mirones”, “passeios nocturnos”, “meliantes”… 

119 

Apresentam sugestões quanto aos vidros, estores, caixilhos e quanto ao tipo, número e 
colocação das portas e janelas 

51 
(das 119) 

Pedem gradeamento no exterior, ou rede, e fechaduras resistentes, com campainhas nas portas 
principais 

38 

Pedem fechaduras para alguns dos armários ou gavetas  12 

Sugestões quanto às janelas e estores relacionadas com a climatização do interior – assim 
como o pedido de toldos ou alpendres (no Norte pedia-se melhor aquecimento; no Algarve 

referia-se que estas escolas são insuportavelmente quentes; no Alentejo também são tórridas 
no Verão, mas muito frias no Inverno)  

40 

“Faria outro modelo de persianas, que tapassem melhor o sol na cabeça dos alunos…” Exemplo 
de uma 
resposta 

Fazem referência à iluminação e visibilidade 22 

“Os quadros não têm boa disposição para a visibilidade de maior parte dos alunos.” 
“O reflexo nos quadros impossibilita o trabalho de grupo.” 

“Modificava de modo que os quadros sejam visíveis de qualquer ângulo.” 
“… tem que se estar sempre com as persianas bem corridinhas porque os meninos, com tanta 

claridade, nem conseguem ver para o quadro.” 

Exemplos 
de 

respostas 

 

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a), 

outras sugestões de alteração são apresentadas, mas com “respostas não 

específicas das P3” (ver quadro 31 – retirado dos ANEXOS, Parte A, página 32). 

Temos assim mais um conjunto de referências que deveriam conduzir à 

realização de pequenas intervenções na escola. De destacar a referência à 

formação como um dos melhoramentos a fazer, essa formação deveria incidir 

também sobre os modos de utilização do edifício. Embora sendo uma pequena 
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intervenção, a formação poderia antecipadamente dar a conhecer e até atenuar 

as dificuldades encontradas. 

 

Quadro 31 – Várias e respostas não específicas das “P3” 

Tipo de resposta N.º de 
respostas 

Pedido de melhoramentos diversos (muitos deles não específicos das P3): dispensa, gabinete 
médico, gabinete da directora, salas de professoras, remodelação dos sanitários, arquivos, sala 

para receber os pais, maior atenção aos deficientes. Outras respostas consideraram os 
melhoramentos a fazer longe da sua alçada (administrativos, de formação, etc.) ou ainda 

relacionados com situações particulares de uma escola – exemplo: “o local não é o ideal, visto 
estar colocado num sítio de muito movimento.” 

65 

Fazem comentários que poderão ser considerados como de algum assentimento – exemplo:  
“Neste ano não tenho tido problemas. Segundo as opiniões ouvidas, creio que a maioria 

desejaria paredes e portas, isto é, não existir o edifício P3. Apesar desta opinião, acho preferível 
o P3 a uma sala vulgar com coadjuvante.” 

11 

 

Dada a quantidade de sugestões apresentadas, compreendemos o 

reconhecimento, por parte do Director-Geral do Equipamento Escolar, da 

necessidade de proceder a uma série de melhorias nos espaços escolares 

(DSPRI, 1983a: 33). De realçar que, como podemos ver na transcrição seguinte, 

apesar desse reconhecimento e da enumeração de várias propostas, não há 

qualquer referência às acessibilidades para deficientes193: 

 

« […] sugestões que têm feito para melhoramento deste tipo de escola – de que, 

aliás, se fez eco o Director-Geral do Equipamento Escolar em 1981: 

“… Estas modificações a introduzir agora destinam-se a tornar mais funcional o 

último Projecto executado pelo MHOP/DGCE. As propostas são as seguintes: 

1 – Melhorar o sistema de iluminação natural dos espaços de ensino de forma a 

conseguir-se um melhor aproveitamento da luz natural. 

2 – Melhorar as condições de utilização do polivalente, tendo em vista o 

aproveitamento diversificado do espaço e o nível de conforto e segurança (acústica, 

luminosidade, temperatura). 

3 – Criar as seguintes áreas: 

- Centro de documentação / biblioteca; 

- Uma sala em “stock” que, eventualmente, sirva para ocupação de tempos livres, 

projecções, trabalhos ruidosos, trabalhos de recolhimento, etc. 

                                                 

193 Embora, já em 1981, tenha saído, a propósito do ano internacional do deficiente, a publicação 

com o título: “O deficiente na escola. Não às barreiras” (M.H.O.P./D.G.C.E., 1981). 
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- Pequeno espaço para pessoal auxiliar de apoio. 

- Arrecadação para materiais, com boas condições de segurança. 

4 – Criar uma zona de recreio coberto. 

5 – Diversificar as zonas exteriores com integração de equipamento desportivo. 

Acrescente-se ainda que seria desejável que o Projecto admitisse a possibilidade 

da colocação de estores exteriores naqueles vãos em que há necessidade de uma maior 

segurança e/ou controlo de luminosidade.» 

(DSPRI, 1983a: 33 e 34). 

 

Convém destacar a referência, na transcrição anterior, à colocação de 

estores exteriores, de modo a controlar não só a luminosidade, mas também a 

temperatura. Algumas professoras sugerem alterações ao edifício e ao espaço 

escolar, mas em “consonância” com o meio envolvente (DSPRI, 1983a: 4). Seria 

necessário criar adaptações diferentes, por exemplo, em escolas que estivessem 

distantes (uma escola no Algarve teria adaptações diferentes de uma outra no 

Minho): “O que as professoras dizem é que seria necessário pensar algumas 

adaptações do edifício e do recreio às condições reais de cada meio (em termos 

de segurança, iluminação, climatização, etc.)”. 

Para além dos problemas dos edifícios e dos espaços circundantes, 

constata-se ainda que havia carência de meios, como refere FERNANDES (1982: 

2): “Carência de meios que permitam o trabalho autónomo dos alunos e o 

desenvolvimento de actividades que não sejam as tradicionais: não há verba para 

comprar tintas, barro, papéis e cartolina, etc., etc.”. Na transcrição seguinte, mais 

uma vez temos aqui a afirmação da carência de meios, mas desta vez também de 

meios humanos (como é o caso do desajuste de pessoal auxiliar). Há que ter em 

conta que a “P3” é uma escola com muitas diferenças em relação às suas 

antecessoras, e isso é salientado neste excerto. Nas escolas “P3” temos, por 

exemplo, um espaço polivalente e um refeitório, que não existiam numa escola do 

“Plano dos Centenários”, que obrigam à realização de uma série de tarefas que aí 

terão de ser executadas: 

 

“Todas as escolas necessitam de pessoal auxiliar, material didáctico 

(convencional e não convencional) verbas para gastos inerentes ao seu funcionamento. 
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No entanto, as escolas P3 não podem funcionar sem esses elementos. Se possuírem 

espaços diversificados, um grande espaço polivalente com múltiplas possibilidades de 

utilização (entre elas a de refeitório), múltiplas instalações sanitárias, carecem de pessoal 

auxiliar que mantenha limpa a escola. 

Por outro lado o equipamento só pode ser utilizado correctamente, as situações 

de ensino só podem ser diversificadas se houver material didáctico. Parte do material de 

uso diário (tintas, colas, papéis, lãs, pregos, etc.) devem ser comprados pela escola e 

para isto é preciso dotá-la com um fundo de maneio, calculado numa determinada base 

(por exemplo x escudos por aluno/ano).” 

(FERNANDES, 1982: 5). 

 

Apesar das contrariedades encontradas, existe o reconhecimento de que 

surgiram algumas melhorias, nomeadamente quanto à utilidade do polivalente194 

(DSPRI, 1983a: 15): “ […] panorama encorajador; do polivalente, então, pode 

dizer-se que entrou definitivamente na prática destas Professoras e na vida 

destes alunos.” De realçar ainda que alguns professores apresentaram sugestões 

de alteração que não vão no sentido de fechar definitivamente as áreas abertas, 

tal é referido em 118 respostas (DSPRI, 1983a: 26), podendo ter as duas 

possibilidades, ou seja, trabalhar em área aberta ou fechar o núcleo em várias 

salas de aula de um modo mais “tradicional”: 

 

«Aparecem aqui as propostas de foles, portas de vidro rolantes, portas giratórias, 

etc., etc. 

“Fazer um isolamento das salas de maneira a poder trabalhar com as salas 

abertas ou fechadas conforme o trabalho com os alunos o exigisse.”» 

(DSPRI, 1983a: 26). 

 

Outros ainda reconhecem a influência favorável ao trabalho em equipa que 

é proporcionada pelos espaços de utilização colectiva nas escolas “P3”: 

 

                                                 

194 Recordo que um espaço deste género aparece pela primeira vez nas nossas “primárias” com a 

escola piloto de Mem Martins, não existindo por isso nas escolas do “Plano dos Centenários”. 
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«A utilização dos espaços escolares colectivos, particularmente convidativo no 

modelo de escolas P3, é um dos sinais de “abater barreiras” na escola, passando do 

trabalho isolado de cada professora para uma equipa-escola. 

Por sua vez, o grupo de professores que trabalhe em equipa não só se potencia 

mutuamente como aumenta as probabilidades de “contactos com o meio”.» 

(DSPRI, 1983a: 15). 

 

Os “contactos com o meio” poderiam de facto ser favorecidos, basta 

pensar que o espaço polivalente das “P3” (que não existia em muitas outras 

escolas) poderia receber um número de pessoas bastante elevado. No entanto, 

como vamos ver de seguida, também a influência do meio viria a ter influências 

negativas para o trabalho que se pretendia em área aberta. 

 

 

9. Abertura da escola ao meio e à comunidade 

 

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a: 

22), 13 das respostas referem o meio social dos alunos como gerador de 

dificuldades no trabalho dos professores. Embora seja uma percentagem 

reduzida, mostra-nos o reconhecimento da influência do meio no trabalho da 

própria escola. Um número muito mais significativo de professores reconhece as 

suas dificuldades quanto às relações com os pais (DSPRI, 1983a: 22): “Dizem ter 

dificuldades… quanto às relações com os pais – 13,2% (119)”. Uma das razões 

apontadas para a desistência do trabalho em equipa com outros professores, 

trabalho que se realizaria especialmente em conjunto com os colegas do núcleo, 

viria a ser precisamente a “incompreensão dos pais” (DSPRI, 1983a: 13): 

“Tentativas falhadas por incompreensão dos pais”. 

Por um lado, encontramos a referência a um maior número de contactos 

com os pais nas escolas “P3” (DSPRI, 1983a: 21), mas, por outro lado, se 

levarmos em consideração a percentagem apresentada na transcrição seguinte 

(47, 9% dizem abordar “questões específicas à escola P3”), poderemos ter uma 

outra leitura: mais de metade das respostas dos professores afirmam que não são 
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abordadas, com os pais, questões específicas das escolas “P3” (ver figura 105 e 

quadro 32 – retirados dos ANEXOS, Parte A, página 27): 

 

“ […] há nestas escolas P3 bastante mais contactos, embora formais, com os pais 

por iniciativa da própria escola do que aparecia nas escolas em geral através dos 

trabalhos citados. 

Curiosamente, 47,9% (432) dizem abordar nessas reuniões questões específicas 

à escola P3 (alterações que os novos espaços acarretam no modo de trabalhar, 

objectivos, etc.).” 

(DSPRI, 1983a: 21). 

 

Abordam
questões
específicas à
escola "P3"

Não abordam
essas
questões

 
Figura 105 – Distribuição das respostas sobre a abordagem, nos contactos com os 

pais, de questões específicas à escola “P3” 
 

Quadro 32 – Distribuição das respostas sobre a abordagem, nos contactos com os 
pais, de questões específicas à escola “P3” 

Abordam questões específicas à escola “P3” 
(alterações que os novos espaços acarretam no 

modo de trabalhar, objectivos, etc.) 

Não abordam essas questões 

47,9% (432) 52,1% (470) 

 

Como podemos verificar, a maioria dos docentes parece não abordar 

“questões específicas à escola P3” nos contactos com os pais. É igualmente 

surpreendente que: “ […] só uma se lembra que devia haver melhor informação 

aos pais sobre este tipo de escola…” (DSPRI, 1983a: 28). Apesar de ser, neste 

caso, um número estatisticamente insignificante, temos aqui o reconhecimento da 

necessidade de fornecer melhor informação aos pais sobre as escolas de área 

aberta. 
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Na questão 5 do inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário 

(DSPRI, 1983a: 28) é abordada a utilização dos espaços da escola pela 

comunidade, para actividades organizadas “de fora”, a partir do “meio”, da 

vizinhança do bairro, ou da povoação. A distribuição das respostas é variada, mas 

gostaria de salientar que o polivalente é o espaço mais utilizado e que a utilização 

de “toda a escola” também aparece nas respostas, embora numa percentagem 

bastante mais reduzida (0,8%) – ver figura 106 e quadro 33 (retirados dos 

ANEXOS, Parte A, página 25): 
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Figura 106 – Utilização dos espaços colectivos pela comunidade 
 

Quadro 33 – Utilização dos espaços colectivos pela comunidade 

Polivalente 44,6% 

Campo desportivo; Recreio 12,0% 

Cozinha 1,8% 

Refeitório 6,9% 

Salas; “Zona suja”; Ateliers 4,3% 

Gabinete médico 1,1% 

Salas das professoras 0,6% 

“Toda a escola” 0,8% 
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A questão 5 deste inquérito (DSPRI, 1983a) faz ainda referência ao modo 

de utilização dos espaços da escola pela comunidade (ver quadro 34 – retirado 

dos ANEXOS, Parte A, página 26). São diversas as respostas apresentadas, mas 

gostaria de destacar o uso da escola por várias instituições e para diferentes 

modalidades, por exemplo, para reuniões da Junta de Freguesia, de pais, de 

escuteiros, de grupos políticos, para comícios e eleições. Porém, também há a 

referência ao uso abusivo, embora a maioria das utilizações seja de carácter 

“positivo”, nem sempre isso acontece, uma vez que 15 das respostas referem que 

as escolas foram utilizadas “abusivamente”: 

 

Quadro 34 – Tipo de uso dos espaços colectivos pela comunidade 

Festas; Confraternização; Convívios 13,1% (118) 

O.T.L. (Ocupação dos Tempos Livres); Actividades extra-escolares; Ateliers oficinais 
(tapeçaria, culinária, etc.); Ginástica; Jogos; Cursos de socorrismo 

20,8% (188) 

A partir das 18h., fins-de-semana, feriados; Ou “área aberta, livremente”; ou por horário 3,1% (28) 

Reuniões: da Junta de Freguesia, de pais, de grupos políticos, comícios, eleições, escuteiros 21,3% (192) 

Representações do Rancho Folclórico ou Grupo Coral ou de Teatro; Gravação de discos 2,6% (23) 

Actividades religiosas ou de saúde (por exemplo: vacinas nas primeiras idades) 3,8% (34) 

Exposições; Cinema; Palestras; Encontros (de jovens, por exemplo); Actividades culturais 9,0% (81) 

Abusivamente 1,7% (15) 

 

Poderemos ver, de acordo com os dados do inquérito da Direcção de 

Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a), nos quadros 35, 36 e 37 (retirados 

dos ANEXOS, Parte A, página 26), a denominação das várias instituições que 

realizaram iniciativas em conjunto com a escola, as “modalidades” dessas 

iniciativas e as justificações quanto à inibição da colaboração entre a “Escola e o 

Bairro (vizinhança, aldeia, comunidade)”: 

 

Quadro 35 – Iniciativas em conjunto da escola com o bairro – por instituições 

Junta de Freguesia; Câmara Municipal 2,0% (18) 

Outras escolas; Antigos alunos desta ou doutras escolas 0,8% (7) 

Comissão de pais; Pais; Grupo de amigos (da escola) 4,8% (43) 

Grupos desportivos ou outros grupos organizados (de teatro, por exemplo) 1,1% (10) 

Paróquia 1,6% (14) 

Saúde Escolar 0,4% (4) 

Estagiários do Magistério 1,1% (10) 
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Quadro 36 – Iniciativas em conjunto da escola com o bairro – por modalidades 

Embelezamento da escola; Jardinagem; Reparações; Limpeza; Manutenção; Melhoramento 4,8% (43) 

Vinda dos pais para ensinarem os seus conhecimentos (profissionais ou outros) 0,8% (7) 

Escola encarregou-se de ensinamentos oficiais ou extra-escolares; Colaboração dos pais no atelier 2,0% (18) 

Festas; Celebrações (Dia da Criança, Dia Desportivo, etc.); Passeios; Comunhão Pascal 16,3% (147) 

O.T.L.; Teatro; Desporto; Organização de Colónias de Férias 5,2% (47) 

Exposições (na escola ou nas colectividades locais); Palestras; Passeios de estudo, etc. 8,1% (73) 

 

Quadro 37 – Justificações quanto à falta de iniciativas entre a Escola e o Bairro 
(vizinhança, aldeia, comunidade) 

As crianças que frequentam a escola são de áreas muito diversas 0,7% (6) 

A Escola abriu recentemente, ou “ainda não se abriu à comunidade”, ou “o tempo foi limitado” 3,3% (30) 

Proibição do Governo Civil, ou de outras autoridades 1,6% (14) 

A comunidade não mostra interesse; Falta de disponibilidade, de colaboração; Horários de 
trabalho dos pais ou da professora dificultam 

12,0% (108) 

A Escola não programou; Não se proporcionou; Não houve oportunidade; Excesso de 
alunos; Não foi necessário; Ninguém teve essa ideia ou tomou essa iniciativa; “Excesso de 

acomodação dos docentes” ou divergências entre eles; “O Conselho Escolar repele o 
contacto” 

11,4% (103) 

O meio é difícil 4,4% (40) 

Desconhece 1,6% (14) 

 

De destacar, ainda segundo os dados deste inquérito (DSPRI, 1983a: 20 e 

21), que a maioria das respostas (530) dizem não ter havido iniciativas entre a 

escola e o bairro, e destas só 315 apresentaram as justificações, comentando a 

sua “negativa”. No quadro 37 vemos que mais uma vez são diversas as 

respostas, todavia, valerá a pena reflectir sobre algumas: “as crianças que 

frequentam a escola são de áreas muito diversas”; “o tempo foi limitado”; 

“proibição do Governo Civil, ou de outras autoridades”; “a comunidade não mostra 

interesse”; “excesso de alunos”; “excesso de acomodação dos docentes ou 

divergências entre eles”. Este último aspecto, em relação aos docentes, talvez 

seja fulcral, uma vez que é insuficiente a resposta dada pelos professores de 

forma a possibilitar o aumento do número de iniciativas realizadas com e para a 

comunidade, decerto as limitações em termos de tempo ajudam a compreender 

estas falhas. Não posso ainda deixar de salientar a proibição do Governo Civil e 

de outras autoridades, uma vez que tal facto poderá também contribuir para o 

afastamento entre a escola e o seu meio. Quanto ao facto da origem das crianças 

serem de áreas muito diversas, ajuda-nos a compreender a importância da 
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proximidade geográfica da escola em relação às pessoas que utilizam os seus 

serviços. Neste inquérito (DSPRI, 1983a: 21) surgem ainda exemplos de outras 

respostas (que não irei comentar, embora mereçam reflexão), evocando razões 

de não terem havido iniciativas entre a escola e o bairro: 

 

«“Porque a comunidade não aparece”. 

“O meio é extremamente difícil para poder haver um relacionamento a qualquer 

nível entre Escola/Bairro”. 

“Porque a comunidade é essencialmente operariado industrial, com turnos e sem 

tempo para se debruçarem sobre a escola. Só vêm quando solicitadas para reuniões. 

Outro tipo de colaboração não existe, nem se consegue”. 

[…] 

“Não soube de nada no bairro que tivesse necessidade de colaboração das 

professoras”. “Não se proporcionou”. “Não foi dado seguimento”. “Chegou muito tarde à 

escola”; ou “muito próximo das férias”. “Porque as Professoras não viram conveniência 

nisso”…» 

(DSPRI, 1983a: 21). 

 

Será importante referir, tendo em conta o principal âmbito desta tese, que 

as “ligações” entre as escolas e as comunidades tinham manifestas debilidades. 

Este facto ajuda-nos a compreender as razões da não partilha dos problemas 

vividos pelos docentes quando trabalhavam em área aberta. No entanto, para 

além do afastamento entre alguns docentes e as comunidades, convém também 

referir a insegurança provocada pela falta de formação, dificilmente os 

professores se sentiriam confortáveis a falar de algo que não conheciam bem. 

Apesar de tudo, como podemos constatar através do quadro 34 (que nos indica o 

tipo de uso dos espaços colectivos pela comunidade), tivemos algumas 

actividades que conseguiram criar sentimentos de partilha: 

 

“São actividades que começam a apontar para um intercâmbio que ultrapassa a 

organização esporádica de festas e corresponde talvez já de facto a uma relação em 

termos de partilha.” 

(DSPRI, 1983a: 20). 



 404 

Embora a partilha dos espaços escolares com a comunidade nem sempre 

se tenha feito sentir da forma mais adequada (no quadro 34 vimos mesmo que 

chegou a acontecer de uma forma “abusiva”), convém realçar que determinadas 

utilizações da escola pela comunidade não seriam tão facilitadas nos edifícios do 

“Plano dos Centenários”, comparativamente com as possibilidades das escolas 

“P3”. Uma concepção arquitectónica com uma organização espacial diferente, 

onde existia um espaço polivalente, não havendo no interior nem no exterior dos 

edifícios a “austeridade” das escolas do “Plano dos Centenários” (com símbolos 

de poder como o brasão, a bandeira e, entre outros, até o próprio estrado), criaria, 

pelo menos potencialmente, uma maior motivação (“atracção”) para a utilização 

dos diversos equipamentos educativos. 

 

 

10. Exemplos de “sucesso” 

 

O “sucesso”, em muitas circunstâncias, é algo que deverá ser relativizado, 

tendo em conta os contextos, as pessoas e as próprias situações que 

eventualmente possam surgir ao longo do tempo. O “sucesso” das escolas “P3” 

não aconteceu de uma forma generalizada, porém, nalguns casos tivemos uma 

clara demonstração de que é possível trabalhar com uma outra organização 

pedagógica (e isso pode ser entendido, pelo menos até certo ponto, como um 

verdadeiro êxito). Os exemplos da Escola da Ponte, da “P3” de Chão das Donas 

(no núcleo onde trabalharam o Hélder e Agostinha), a minha própria experiência 

de ensino em equipa na “Aula do Futuro”, realizada no Museu das Comunicações 

(ver ANEXOS – Parte A) e a “experiência pedagógica” em 5 escolas “P3” que 

decorreu do ano lectivo de 1980/81 (ano zero) até 1984/85 (ver MENDES & 

CORREIA, 1986), entre outras excepções, provam-nos que é possível trabalhar 

com um modelo pedagógico alternativo, com configurações espaciais diferentes 

das “tradicionais”. 

Sobre a “experiência pedagógica” que decorreu de “1980” (ano zero) a 

1985, embora se tenha dado num número reduzido de escolas e bastante tempo 

depois do “arranque” das “P3”, podemos concluir que os resultados foram 
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francamente positivos, tendo em conta a transcrição seguinte (MENDES & 

CORREIA, 1986: 23). De salientar os benefícios não só para os professores, mas 

também para os próprios alunos, tivemos (aparentemente) o aumento do sucesso 

educativo; passou a haver um maior bem-estar na escola (passou-se a estar mais 

à vontade) e houve um aumento da auto-confiança: 

 

“Há unanimidade nas respostas destas 42 Professoras quanto ao benefício 

pessoal, profissional, que colheram dos anos da Experiência. Algumas expressões 

repetem-se dumas respostas para outras: equipa enriquecedora; abertura no contacto 

com as colegas da mesma e das outras Escolas em experiência, actualização, boa 

preparação para trabalhos de investigação. 

 

Sinto pessoalmente que me valorizei e realizei, mais que nos 21 anos que 

trabalhei em Escola tradicional. 

 

A maior parte fala também do benefício para os alunos (incluindo a maior abertura 

das próprias Professoras às crianças): menor insucesso, mais à-vontade de auto- 

-confiança, mais bem-estar. 

 

[…] Agora, sentem-se à-vontade, e nem querem pensar em voltar ao tipo de 

arquitectura escolar de “áreas fechadas” […]”. 

(MENDES & CORREIA, 1986: 23). 

 

Os resultados favoráveis, ou se quisermos positivos, de qualquer 

experiência educativa têm, obviamente, um “preço”. De acordo com o relatório 

elaborado por MENDES & CORREIA (1986: 48), no caso das cinco escolas 

submetidas à “experiência pedagógica” foi fundamental não só a fixação do corpo 

docente, mas também uma formação adequada: 

 

“ […] foquemos dois pontos que consideramos essenciais: 

1.º - Fixação das Profs. nas Escolas: 

A vitalidade destas 5 Escolas, o seu funcionamento actual como Equipas – 

Escola, o seu poder de abertura ao exterior só foi e é possível porque se fixaram na 

respectiva Escola as Profs. de cada equipa.  
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[…]. 

2.º - Formação “in loco”: formadores presentes, colaborantes, convenientes, no 

próprio local do trabalho das Profs.” 

(MENDES & CORREIA, 1986: 48). 

 

No inquérito da Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a), 

na pergunta 7 (que alterações faria ao edifício, se pudesse), 15 respostas 

referiram nenhumas alterações. Podemos constatar que, pelo menos nalguns 

casos, a configuração espacial em área aberta não seria um problema. O número 

de professores aparentemente satisfeito com o edifício, que não faria qualquer 

alteração, traduz-se numa percentagem muito escassa (1,7%), embora 216 (24%) 

não tenham respondido a esta questão. Fica esta incerteza, pois poderiam ser 

25,7% de “satisfeitos” (somando os dois valores), mas também os que não 

responderam poderiam achar que o edifício não teria “salvação” possível e por 

isso nem valeria a pena apresentar sugestões. De qualquer modo, o que convém 

salientar é que, pelo menos, 15 dos 902 inquiridos estavam agradados com as 

condições físicas do edifício “P3”. Para uma minoria o edifício não teria qualquer 

problema, para confirmar essa afirmação, deixaria aqui o exemplo de uma 

resposta favorável ao trabalho pedagógico em escolas de área aberta: 

 

“Se o grupo ou grupos de professores estiverem motivados para o trabalho em 

equipa (quanto a mim mais rico e fecundo), não há dúvida que este tipo de edifício e a 

prática pedagógica que ele proporciona é mais interessante e dá mais respostas aos 

problemas que se nos põem.” 

(DSPRI, 1983a: 28). 

 

Para finalizar a análise dos principais dados recolhidos, gostaria de fazer 

referência à necessidade que tive de “viver na pele” uma experiência de um 

ensino feito com uma “equipa docente”. Graças à “Aula do Futuro” (ver figura 

107), realizada no Museu das Comunicações, cresceu em mim a convicção de 

que é possível trabalhar em área aberta e com um “espírito” pedagógico diferente 

do habitual. Os dados do questionário lançado por mim (ver ANEXOS, Parte A, 

página 9 e seguintes) transmitem apenas parte dessa sensação de “sucesso”. No 
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fundo, quis apenas sentir o que poderia ser trabalhar em área aberta e que 

feedback por parte dos alunos viria a receber. Destacaria alguns dados retirados 

deste “segundo”195 inquérito sobre duas características essenciais das escolas de 

área aberta, nomeadamente, o ensino em equipa (team teaching) e a 

possibilidade de agrupamento dos alunos em função de diferentes 

competências/objectivos a desenvolver: quase todas estas crianças (95%) 

preferem o ensino em equipa à monodocência e todas consideram mais vantajosa 

a divisão da turma em diferentes grupos de trabalho (ver figuras 108 e 109 e 

quadros 38 e 39 – retirados dos ANEXOS, Parte A, página 10). Valerá também a 

pena realçar que as duas justificações mais referidas, quanto à vantagem de 

agrupamentos de alunos, são o facto de gostarem de trabalhos em grupo e a 

possibilidade de aprenderem uns com os outros (ver figura 110 e quadro 40 – 

retirados dos ANEXOS, Parte A, páginas 11 e 12). 

 

Figura 107 – “Aula do Futuro” – onde o ensino em equipa continua a fazer sentido! 

                                                 
195 O “primeiro”, pelo menos em termos de importância para esta tese, é o inquérito realizado pela 

Direcção de Serviços do Ensino Primário (DSPRI, 1983a), que, como pudemos verificar, veio a 

complementar de uma forma significativa os dados recolhidos na “P3” de Chão das Donas. Afinal, 

se estudássemos uma só “P3” teríamos bastantes limitações de “representatividade”. Convém 

ainda referir que, embora os dados deste “primeiro” inquérito não tenham sido “produzidos” por 

mim, a sua análise é da minha responsabilidade, diferindo substancialmente da que foi realizada 

nos anos 1980. 
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Figura 108 – Distribuição da opinião dos alunos quanto à preferência por um 
ensino mono docente ou um ensino em equipa 

 
Quadro 38 – Distribuição da opinião dos alunos quanto à preferência por um 

ensino mono docente ou um ensino em equipa 

Preferência por ensino em equipa Preferência por mono docência 

19 1 

 

 

0

5

10

15

20

Mais vantajoso

Menos
vantajoso

 

Figura 109 – Distribuição da opinião dos alunos quanto à vantagem da divisão da 
turma por diferentes grupos de trabalho 

 

Quadro 39 – Distribuição da opinião dos alunos quanto à vantagem da divisão da 
turma por diferentes grupos de trabalho 

Mais vantajoso Menos vantajoso 

20 0 
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Figura 110 – Justificações quanto à vantagem da constituição de agrupamentos de 

alunos 
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Quadro 40 – Justificações quanto à vantagem da constituição de agrupamentos de 
alunos 

Justificações apresentadas Número de vezes referidas196 

Porque gosta de trabalhos em grupo 10 

Porque podem aprender uns com os outros 7 

Porque é melhor para ensinar 1 

Porque permite ajuda entre colegas 1 

Porque é melhor para os professores 1 

Porque há menos barulho 4 

Porque é mais divertido 3 

Porque aprendem mais 2 

Porque há menos confusão 1 

Porque se trabalha mais depressa 1 

 

Será de relativizar a comparação da “experiência” da “Aula do Futuro” com 

qualquer outra vivência escolar, não só por existirem elementos tecnológicos 

adicionais, mas também porque se trata de uma amostra muito pequena e o 

período “experimental” foi muito curto (cerca de três horas numa manhã). Além 

disso, não tivemos nenhum “grupo de controle”, nem nenhum outro “grupo 

experimental”, como requer o modelo convergente proposto por FISKE (1995). 

Todavia, esta “experiência” não deixa de ser um importante indicador de que é 

possível trabalhar com o “espírito” da área aberta, com a divisão da turma em 

diferentes grupos de trabalho e com um ensino em equipa, conseguindo-se em 

todas as actividades realizadas uma enorme motivação e adesão por parte dos 

alunos (ver ANEXOS, Parte A, página 9 e seguintes). 

É precisamente a perspectiva dos alunos, muitas vezes ignorada, pelo 

menos nalguma investigação que se faz na área da Educação, que me leva a 

                                                 

196 De salientar que como esta questão era “aberta” cada aluno poderia apresentar mais do que 

uma justificação, decidi contabilizar em todos os questionários o número de vezes que cada 

justificação foi apresentada. 



 411 

questionar determinadas práticas pedagógicas. Hoje em dia, de acordo com um 

ex-aluno do Hélder e da Agostinha (em Chão das Donas), as crianças já não têm 

a mesma vontade de ir para a escola: 

 

“Marco – Eu gostei muito do período daqueles dois anos... Percebes? Porque é 

assim… Nós acabávamos… Em vez de ser uma sala com vinte e três alunos, sei lá, 

éramos quarenta e tal… E toda a gente se conhecia, toda a gente brincava uns com os 

outros e tornava-se agradável. Nós tínhamos vontade de ir para a escola e, por aquilo 

que eu vejo dos meus filhos hoje em dia, os miúdos já não têm aquela vontade de ir para 

a escola.”197 

 

Se as crianças mudaram, se já não são as mesmas, há que mudar também 

as instituições de ensino198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

197 Excerto da entrevista com o Marco, ex-aluno da “P3” de Chão das Donas, realizada no dia 23 

de Novembro de 2006 (gravação DW_A0172: 6’28’’). 

198 A mudança que deverá ocorrer não se pode restringir apenas a aspectos organizacionais, 

embora esses tenham implicações em todas as actividades das escolas, será fundamental realizar 

mudanças também no processo de ensino/aprendizagem, tendo em conta as reais necessidades 

dos alunos e forma como adquirem novos conhecimentos. Sobre este assunto, valerá a pena 

consultar a obra de Daniel WILLINGHAM (2009), que além de nos apresentar algumas sugestões 

a implementar em sala de aula procura explicar-nos porque é que os estudantes não gostam da 

escola. 



 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 415 

1. Um “novo princípio” com limitações e outras motivações 

 

O fim, finalmente… tal como diria António CANDEIAS (1994: 590). 

Todavia, apesar de ter agora a possibilidade de apresentar um documento 

impresso, que nessa versão parece realmente finalizado, considero que se trata 

antes de um novo princípio, não só porque ao longo deste estudo novas questões 

foram surgindo, mas principalmente porque uma tese em papel é reflexo apenas 

de uma parte (muito reduzida) de um percurso intenso de aprendizagens 

proporcionadas pelo processo de investigação – que neste caso particular 

pretendo continuar a desenvolver. O interesse gerado pelas temáticas da 

Educação continuou a estimular a formulação de perguntas e o desejo de 

procurar respostas cresceu exponencialmente. Como sabemos, as organizações 

escolares são dinâmicas, ocorrendo contínuas transformações, compreendemos 

também por isso o carácter efémero de um número significativo de pesquisas na 

área da Educação, talvez por essa razão persiste em mim o desejo de continuar a 

realizar trabalho de pesquisa, especialmente com carácter etnográfico. Embora as 

mudanças ocorram é necessário descrevê-las e compreendê-las, nada melhor do 

que fazê-lo “por dentro”. 

Na escola “P3” de Chão das Donas não foi apenas o fecho das “áreas 

abertas” que contribuiu para a mudança do espaço escolar originalmente 

proposto, a adaptação dos espaços às propostas educativas e às necessidades 

da comunidade escolar deve acontecer de forma permanente, daí a importância 

de criarmos escolas adaptáveis e flexíveis199 para darem resposta a todas as 

                                                 

199 JOAN DOMÈNECH (1999: 25) considera que o espaço escolar deveria ser adaptável na sua 

estrutura básica, ou seja, que tal estrutura pudesse alterar-se de forma pontual ou permanente. 

Isto significaria a possibilidade de introduzir mudanças nas dimensões, ampliando ou reduzindo 

espaços, ou convertendo-os em novas organizações ou modelos. O mesmo autor refere a 

necessidade de flexibilidade, para que os espaços possam cumprir diferentes funções, que se 

possam variar as actividades/serviços e as dependências, sem introduzir profundas mudanças na 

estrutura. Não deixará de ser pertinente relembrar estes dois conceitos que muitas vezes se 

confundem, tal como foi definida pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS (1994: 13), a flexibilidade é a “capacidade de utilização 
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propostas educativas e não só. Na escola de Chão das Donas foi criado, por 

exemplo, um espaço para uma biblioteca num sítio onde tal não estava 

inicialmente previsto, foram feitas transformações no refeitório, nos núcleos de 

salas (houve a possibilidade de criar um “mini ginásio” em sala de aula para a 

prática de Educação Física), fizeram-se arranjos no espaço exterior e, como não 

poderia deixar de ser, foram instalados computadores na escola – dificilmente um 

projecto arquitectónico iniciado em 1970 poderia prever a sua utilização. Apesar 

de todas as críticas que foram apontadas ao projecto “P3”, temos de reconhecer 

que em termos de “adaptabilidade” a proposta arquitectónica destas escolas teve 

um relativo sucesso, apresentando assim uma das características desejáveis para 

a organização do espaço escolar apontadas por JOAN DOMÈNECH (1999), ou 

mesmo por LÓPEZ MARTÍNEZ (2004) e HERAS MONTOYA (1997): 

 

“Es necesario que el espacio pueda modificarse a lo largo del tiempo adaptándose 

a las necesidades del Proyecto de Centro, para lo que se requiere que se den unas 

condiciones deseables en la organización del espacio. En este sentido, se considera que 

las características básicas que debería tener el conjunto de estructuras sería facilitar los 

cambios, las adaptaciones, la flexibilidad en su utilización, la facilidad para cambiarlos e 

intercambiarlos.” 

(LÓPEZ MARTÍNEZ, 2004: 142). 

 

“[…] los edificios escolares tienen una duración mucho más dilatada que los 

programas educativos, por lo que hay que prever estos cambios dotando a la 

construcción de la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para cumplir su función a largo 

plazo.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 260). 

 

A intenção principal deste trabalho foi focar apenas as causas que levaram 

ao insucesso do ensino em área aberta. No entanto, valeria a pena continuar a 

acompanhar as sucessivas transformações que ocorrem em determinado espaço 

escolar, seria outra investigação, mas sem dúvida com um enorme interesse, uma 

                                                                                                                                                    

para outros fins, sem alterações da estrutura”, enquanto que a adaptabilidade é a “capacidade de 

adaptação a outros fins, com pequenas alterações da estrutura”. 
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vez que temos de compreender que princípios/critérios e até mesmo que valores 

utilizam os professores, e de forma mais geral a comunidade escolar, nas 

sucessivas adaptações que fazem ao espaço onde trabalham diariamente. Já se 

fazem estudos pós-ocupação, ou seja, após a entrada num determinado edifício 

tenta-se compreender como foi feita a utilização dos espaços. Estudos deste 

género são imprescindíveis para que os arquitectos possam perceber melhor as 

necessidades dos utilizadores em toda a sua amplitude. 

As investigações de âmbito etnográfico, pelo profundo conhecimento que 

podem proporcionar ao estudar a “escola por dentro” – usando aqui as palavras 

da tradução espanhola da obra de Peter WOODS (1987) – trazem-nos enormes 

vantagens, uma vez que não só possibilitam a descoberta de variáveis que 

afectam a organização do espaço escolar, mas também permitem vivenciá-las, o 

que jamais aconteceria através da simples análise de um questionário “fechado”. 

Tal como refere HERAS MONTOYA (1997: 260): 

 

“La etnografía del espacio escolar es una estrategia adecuada para comprender 

que el significado/os de la cultura de una organización no está en los libros sino en las 

paredes, en la textura de los muebles de los locales, en las pintadas de los muros y 

aseos, en las acciones de las personas que habitan el espacio.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 260). 

 

Apesar de uma investigação de âmbito etnográfico nos trazer indiscutíveis 

vantagens, de acordo com a citação anterior de HERAS MONTOYA, é também 

uma estratégia extremamente adequada para o estudo do espaço escolar. 

Todavia, existem dificuldades acrescidas quando se desenvolve esta opção 

metodológica. BOGDAN & BIKLEN (1994: 280), citando uma afirmação de Steve 

Arzivu, referem que “a etnografia é como um bom vinho – necessita de 

preparação cuidada e envelhecimento”, precisa de tempo para “amadurecer”. Em 

concordância com esta ideia, estes autores referem ainda que alguns 

investigadores qualitativos, como Wolcott, sugeriram que se deve planear atribuir 

à redacção do relatório o dobro do tempo que se atribui à recolha dos dados. 

Embora BOGDAN & BIKLEN (1994: 281) considerem que não é necessário 

transformar cada estudo numa tarefa para a vida inteira, referem que o 
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investigador qualitativo, mais de acordo com uma perspectiva artística do que 

como um técnico, necessita de tempo para a inspiração e para a contemplação 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994: 280).  

No final deste trabalho, fica uma estranha e frustrante sensação de que 

esta investigação teria vantagens em prolongar-se no tempo200, continuamente 

vou ainda “descobrindo” documentação ligada à problemática escolhida e, de uma 

forma mais geral, à temática das escolas de área aberta. Porém, este estudo 

poderia realmente tornar-se numa tarefa interminável, é por isso que considero o 

tempo, e mais concretamente a falta dele, como uma das principais 

condicionantes, especialmente porque tratando-se de um trabalho académico 

existem prazos definidos que devem ser cumpridos. 

No entanto, a escassez de tempo não foi a única limitação que se impôs 

durante a realização deste estudo, como seria de prever muitas outras 

dificuldades foram surgindo. Ao investigarmos um determinado fenómeno do 

presente deparamo-nos demasiadas vezes com um puzzle que já nos traz um 

elevado grau de complexidade, estudando o passado, e ao tentar “reconstruí-lo” 

através desta investigação, deparei-me com dificuldades acrescidas. Apercebi-me 

que é impossível aceder a todas as fontes que teriam relevância – já não posso 

observar, por exemplo, como seria realizado efectivamente, nos anos 1980 e 

especialmente antes disso, o trabalho em área aberta. Houve dificuldades no 

acesso aos arquivos, para além do necessário agendamento, alguns deles nem 

sempre estiveram disponíveis, por exemplo, não pude ter acesso ao arquivo do 

Ministério da Educação que se encontra em Camarate e a vários documentos, 

especialmente fotografias, que o Núcleo de Arquivo Técnico de Construções 

Escolares (da Secretaria-Geral do mesmo Ministério) tinha acesso, mas que não 

me disponibilizou. Além disso, mesmo no “material” que me foi facultado, tive 

dificuldades na sua digitalização, na reprodução mecânica, uma vez que em 

                                                 

200 Poderia aqui citar vários exemplos de estudos “prolongados”, todavia, referirei apenas o caso 

paradigmático da primatóloga, etóloga e antropóloga britânica Jane Goodall que passou cerca de 

quarenta anos a estudar chimpanzés na Tanzânia, alguns estudos podem realmente tornar-se 

numa tarefa para a vida inteira!  
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muitos casos se tratava de grandes formatos, e até na cedência de autorização 

para realizar essas fotocópias. 

No trabalho de campo, no processo de recolha de dados e na realização 

de entrevistas, deparei-me também com inúmeros obstáculos. Nas diversas 

instituições, como na Inspecção-Geral de Educação de Faro, na Câmara 

Municipal de Portimão e até na própria escola que foi alvo do estudo de caso, os 

arquivos não estavam organizados da forma que eu esperava, o “material” estava 

disperso, faltando documentação e a que encontrei era pouco significativa. Assim 

sendo, as entrevistas passaram a ter uma importância ainda maior, uma vez que, 

na falta de outros elementos, através delas pude recolher alguns dos dados que 

procurava. Porém, apesar do cuidado no agendamento atempado, houve 

cancelamentos por parte dos entrevistados, ou seja, idas para o Algarve em vão e 

perdas de tempo significativas. Tendo em conta a escassez de fontes 

bibliográficas com ligação à temática deste estudo, foi fundamental centrar-me na 

recolha de informação a partir do trabalho de campo, estando parte significativa 

dessa colecta no DVD em anexo, embora muitos outros dados (como por 

exemplo as entrevistas exploratórias) não façam parte desse documento. 

Todavia, a enorme quantidade de informação recolhida (alguns colegas 

consideraram-na mesmo exagerada) teve consequências no prolongamento da 

conclusão da tese. Por exemplo, na análise, para além das dificuldades de 

categorização, tive a percepção de que muitos dados transmitidos nas entrevistas 

foram repetidos por diversas vezes, tornando também adverso e mais demorado 

o próprio processo de redução da informação. 

Uma outra contrariedade encontrada, e já referida com algum detalhe no 

primeiro capítulo, foi a escassez de estudos efectuados em Portugal sobre os 

espaços escolares, sobre a arquitectura escolar e, em concreto, sobre as escolas 

de área aberta. Praticamente não existem publicações sobre esta temática, uma 

vez que também são escassos os investigadores que têm feito pesquisa sobre 

estas matérias. Dada a escassez de bibliografia sobre a dimensão espacial das 

escolas e sobre as “P3”, não é de estranhar que esta seja a primeira tese de 

doutoramento a debruçar-se sobre esta problemática. Como referiu Laurentino 
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HERAS MONTOYA (1997), a vertente espacial da organização escolar tem sido 

um aspecto muito esquecido na História da Educação: 

 

“[…] la vertiente espacial de la organización escolar, un aspecto muy olvidado en 

la historia de la educación. Este olvido, presumo, se ha debido al desconocimiento del 

alcance de este tópico en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a la falta de sensibilidad 

por parte de las personas (tanto de la Comunidad Escolar como de la sociedad en 

general), a la pasividad, a la inexperiencia interdisciplinar, a la poca investigación 

desarrollada en este campo.” 

(HERAS MONTOYA, 1997: 262). 

 

Licínio LIMA, numa intervenção que fez no dia 17 de Outubro de 2009, no 

1º Fórum de Investigação em Ciências da Educação, que decorreu no Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, referiu, fazendo um balanço da 

investigação nesta área, que estamos a tender para a reprodução/adaptação das 

temáticas e metodologias utilizadas, sendo por isso fundamental explorar novas 

problemáticas e novos percursos na pesquisa educacional. O estudo sobre a 

organização dos espaços escolares será, com certeza, uma alternativa a ter em 

consideração e, provavelmente, apresentar-se-á como um interessante campo de 

pesquisa a “desbravar” num futuro próximo. 

 

 

2. Principais conclusões alcançadas através da investigação 

 

“ […] uma reforma conduzida sem ou contra os actores não só falha, como deixa 

feridas e contribui para desenvolver mecanismos de defesa contra toda a inovação.” 

(PERRENOUD, 2004: 29). 

 

O que este trabalho demonstra, e essa é sem dúvida a sua principal 

conclusão, é que foi muito ténue a mudança ocorrida no estudo de caso 

abordado, tal é bastante evidente na E. B. 1 de Chão das Donas, uma vez que 

apenas um dos núcleos em área aberta aderiu ao “modelo pedagógico” proposto 

e por um curto espaço de tempo. Tendo em conta a fragilidade/debilidade da 



 421 

adesão à inovação em Chão das Donas, deveria ter havido um maior 

acompanhamento inicial com o conjunto de todos os professores. Essa atenção 

não deveria estar apenas limitada à visita do inspector à escola, mas, ao contrário 

do que aconteceu, poderiam ter-se organizado várias acções de formação de 

forma mais sistemática, incluindo visitas a escolas que funcionassem com um 

ensino em equipa, de modo a que os docentes que inauguraram o novo edifício 

pudessem observar no terreno formas de ensino “alternativas”.  

Não poderei afirmar que as escolas de área aberta não resultam, ou não 

funcionam bem. Sei agora, isso sim, com toda a certeza, que as condições 

criadas para a entrada em funcionamento das “P3” foram muito adversas. Com as 

pessoas certas e com os recursos mais adequados quem sabe? Mas tendo em 

conta que não foram dadas as devidas condições para que as escolas “P3” 

pudessem funcionar, continuamos sem saber se elas de facto poderiam resultar 

num paradigma alternativo à “gramática” da escola com que nos habituámos a 

conviver. Não falhou o modelo, que no caso da Escola da Ponte até parece ter 

funcionado bastante bem, mas falhou a implementação da reforma. Contudo, as 

escolas com espaços abertos poderão voltar num futuro muito próximo a servir a 

nossa população escolar. SPRINTHALL & SPRINTHALL (1998: 321) apresentam-

-nos dados interessantes sobre as escolas de área aberta, ao compararem estas 

com outro tipo de escola não existiam diferenças reais em termos de resultados 

académicos, no entanto: 

 

“Os alunos da sala de aula aberta apresentavam-se mais criativos, mais 

independentes na resolução de problemas e tinham atitudes mais positivas em relação 

aos professores e à escola.” 

(SPRINTHALL & SPRINTHALL, 1998: 321). 

 

Ora nas sociedades contemporâneas, a independência, a criatividade, as 

atitudes positivas faces aos outros, a capacidade de resolução de problemas, são 

determinantes não só para o sucesso escolar, mas também para o futuro 

profissional. A escola “tradicional”, com a sua rígida “gramática”, terá muitas 

dificuldades em dar uma resposta plena às necessidades formativas dos nossos 

alunos. Quem sabe se a resposta não estará numa revitalização da área aberta? 
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Relembrando as hipóteses colocadas no início desta investigação, 

poderemos afirmar que houve uma confirmação das mesmas ao longo do 

trabalho realizado: 

- O Ministério da Educação não deu o acompanhamento/apoio necessário 

aos professores das “P3”; 

- O rácio professor/alunos por núcleo veio a revelar-se, nalguns casos, 

excessivo, tendo em conta as especificidades pedagógicas que este projecto 

apresentava; 

- O concurso de colocação de professores penalizou o trabalho em área 

aberta, a “rotatividade” do corpo docente era inadequada para implementar uma 

inovação deste tipo; 

- Existiam erros na concepção arquitectónica das escolas “P3” que 

prejudicavam o trabalho em área aberta. 

De destacar, neste último ponto, não só as preocupações térmicas e 

acústicas, mas também as questões relacionadas com a organização pedagógica. 

As escolas “P3”, mesmo funcionando relativamente bem em área aberta, 

deveriam ter uma sala “fechada”, que seria fundamental para actividades mais 

“ruidosas”, como o ensino da música, ou para actividades que necessitariam de 

silêncio, tal é-nos sugerido por RINTOUL & THORNE (1975: 73), que dão o nome 

de “enclosable room” para o espaço onde se realizariam as tais “quiet and noisy 

activities”. Assim, em qualquer escola de área aberta deveria haver sempre 

alguns espaços “fechados”, de modo a tornar ainda mais versátil o uso do espaço 

escolar. 

Quanto à hipótese relacionada com a formação de professores, foi 

bastante evidente que houve essa falta de formação. Porém, não podemos 

afirmar que a área aberta nas escolas “P3” foi “fechada” somente porque os 

professores não tiveram uma formação adequada que lhes permitisse aprender a 

trabalhar desse modo, uma vez que muitas outras variáveis condicionaram 

desfavoravelmente o processo. Gostaria de salientar ainda que podemos 

encontrar diferentes variáveis que estão correlacionadas, como acontece por 

exemplo com o caso do ruído e com o excesso de alunos. 
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Em síntese, poderemos afirmar que as “P3” tiveram condições de 

implementação bastante desfavoráveis; a formação e a divulgação sobre escolas 

de área aberta não tiveram a eficácia necessária; a instabilidade das esquipas 

docentes penalizou o desenvolvimento do trabalho que se pretendia que tivesse 

continuidade; houve falta de acompanhamento pedagógico; houve vários casos 

de um número excessivo de alunos por professor; a cultura escolar “dominante”, 

não só dentro das escolas, mas também nas comunidades envolventes, acabou, 

em muitos casos, por rejeitar as escolas “P3” pelo seu desajuste com um 

paradigma de ensino mais “tradicional” (e também mais conhecido). 

Como podemos constatar, as causas para o insucesso das “P3” são 

evidentemente diversas e complexas, por isso procurarei evitar qualquer 

atribuição linear de responsabilidades. Porém, convém realçar que não é apenas 

o espaço físico que condiciona as práticas, pensemos em duas escolas iguais, em 

termos arquitectónicos, que funcionariam de modos bem diferentes. Por exemplo, 

a escola da Ponte e a de Chão das Donas foram praticamente iguais em termos 

de arquitectura, mas funcionam actualmente de forma muito diferente (com uma 

comunidade diferente, pais diferentes, professores diferentes, alunos diferentes, 

etc., são de facto as pessoas que conduzem determinado projecto educativo ao 

sucesso ou ao fracasso). 

As pessoas fazem realmente a diferença, pelas diferentes percepções e 

capacidades de adesão à mudança, seria interessante investigar e tentar 

descobrir que factores conduziram alguns professores a aderir a um paradigma 

alternativo àquele que domina ainda hoje a nossa cultura escolar, professores 

como o Hélder ou a Agostinha, em Chão das Donas. Provavelmente, aqueles que 

aderiram à inovação tiveram a capacidade de olhar e de perseguir um mesmo 

horizonte e beneficiaram da sua capacidade de partilhar objectivos comuns. 

É evidente, como já vimos nesta tese, que o espaço escolar condiciona o 

trabalho realizado dentro dele, mas as respostas dos utilizadores do edifício, 

especialmente dos professores, também têm o poder para contrariar ou acentuar 

as limitações impostas pela arquitectura. Como nos diz Maria José MARTINS: 
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“Podemos assistir, em algumas situações, à acumulação de equipamento 

armazenado, cuja utilização nunca foi activada, assim como noutras, temos visto levantar 

tabiques ou paredes para separar “áreas abertas”. 

Inversamente, um velho e rígido edifício estruturado em salas de aula pode 

ganhar novas formas de vida, consoante a adaptação que dele faça a comunidade 

escolar como resposta a necessidades identificadas. Frequentemente emergem soluções 

para a adaptação de salas de aula ou de átrios a bibliotecas ou a centros de recursos, 

definem-se áreas de contacto com os pais, abrem-se lugares de convívio.” 

(MARTINS, 1995: 10). 

 

Cabe portanto aos utilizadores, especialmente aqueles que vivenciam a 

escola diariamente, a criação e a renovação dos espaços escolares. Inúmeras 

vezes são entregues pelas entidades oficiais recursos e equipamentos sem que 

haja uma devida contextualização das suas potencialidades de utilização. 

Corremos sempre o risco, como sugere a transcrição anterior, de utilizar os 

espaços que estão à nossa disposição de formas bastante inadequadas. No 

entanto, devemos apoiar as comunidades escolares para que possam efectuar as 

suas melhores escolhas. Infelizmente, no caso das escolas de área aberta foram 

levantadas paredes sem que antes as pessoas compreendessem na totalidade as 

possibilidades que estes espaços poderiam oferecer. 

 

 

3. Temáticas para futuras pesquisas 

 

O espaço escolar, dada a enorme importância que tem para o processo de 

ensino/aprendizagem, e tendo em conta o número reduzido de investigações que 

tem surgido sobre esta temática, será, com grande probabilidade, uma das áreas 

que terá um forte crescimento em termos do número de estudos a efectuar no 

âmbito das Ciências da Educação. No entanto, embora me suscite muito 

interesse, este é um tema demasiado genérico. Após a realização desta tese ficou 

o desejo de indagar temáticas com um outro tipo de “especificidade”, destacaria 

aqui apenas algumas: 
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- A análise de formas de organização em escolas de área aberta que ainda 

funcionam desse modo; 

- O estudo das transformações ocorridas em determinado espaço escolar, 

de forma a compreender melhor várias percepções sobre a escola, o tipo de 

“posturas” pedagógicas e os valores que lhes estão associados; 

- A utilização de novas tecnologias em contextos diversos, podendo 

analisar as escolas de área aberta através das novas possibilidades que poderão 

trazer às “escola do futuro”; 

- A análise das diversas formas como são retratados os espaços escolares 

pelos meios de comunicação (através de séries de televisão, jornais, noticiários, 

filmes, etc.); 

- O estudo do grau de satisfação dos professores e dos alunos em relação 

ao ambiente onde trabalham; 

- O levantamento das potencialidades de utilização dos espaços escolares 

pela comunidade e a forma como os espaços da comunidade poderão ser 

utilizados pelas escolas; 

- O estudo de questões relacionadas com a utilização de mobiliário escolar, 

podendo aí “explorar” muitos dados que recolhi ao longo desta investigação; 

- A pesquisa sobre o tipo de fundamentações “teórico-pedagógicas” que 

estariam associadas às escolas “P3” e às escolas de área aberta. 

Para responder a este último item, e a vários outros, muitos dos dados que 

tive a oportunidade de reunir para a elaboração desta tese serão certamente 

preciosos. Embora as escolas de área aberta tenham sido, pelo menos nestes 

últimos anos, o meu principal tema de pesquisa, senti recentemente uma enorme 

curiosidade pelo estudo de diversos processos de auto-aprendizagem, para 

compreender como se pode aprender fora da escola. Já comecei a recolher 

dados, a organizá-los e a analisá-los, tive também a oportunidade de apresentar 

uma comunicação sobre esta última temática, em 2010, no XVI Congresso 

Mundial de Ciências da Educação, que teve lugar no México. Gostaria de 

salientar que a vastíssima aprendizagem proporcionada através da realização 

desta tese de doutoramento, feita especialmente através do trabalho de campo e 

de inúmeros debates com colegas, permite-me agora delinear, planificar e 
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concretizar com maior facilidade qualquer pesquisa que venha a realizar. Seja o 

meu próximo trabalho de investigação sobre as escolas de área aberta ou seja 

sobre processos de auto-aprendizagem, o certo é que terei, pelos conhecimentos 

adquiridos nestes últimos anos, estratégias mais adequadas para qualquer tarefa 

que venha a realizar no futuro. 
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Foi criado, como apêndice desta tese, um DVD-ROM que contém partes 

essenciais do trabalho de campo realizado. A opção por esta versão final dos 

ANEXOS prende-se com uma redução do volume (em papel) da própria tese e 

resulta, igualmente, numa redução de custos – que tem por base também 

considerações ecológicas, uma vez que têm de ser entregues várias cópias em 

papel na universidade. De qualquer modo, desde o início desta investigação que 

se pensou em juntar ao texto da tese propriamente dito um conjunto de anexos 

em formato digital, justificando-se tal opção com o elevado número de imagens 

recolhidas (alçados; plantas; desenhos técnicos; fotografias; filmes; etc.). 

O DVD está dividido em duas partes, A e B. Seguidamente, irei explicar 

como está organizado, através de uma descrição do que constitui a parte A e a 

parte B. Porém, convém salientar que embora neste DVD se encontre a maior 

parte da informação que permitiu a realização da análise de dados para esta tese, 

existe muita informação recolhida no “terreno”, em várias escolas, que aqui não 

consta, nomeadamente trabalho de natureza exploratória, que antecedeu uma 

fase mais sistematizada do trabalho de campo. É esta fase, mais “organizada”, 

que poderá ser consultada no DVD de anexos. Contudo, muitos outros elementos 

foram recolhidos ao longo da investigação (como fotografias; filmes; entrevistas; 

artigos publicados na Internet ou em jornais; etc.), arquivados no meu computador 

pessoal numa pasta com o nome de “trabalho de campo digitalizado” – e essa sim 

contém uma versão mais completa do trabalho de campo, incluindo entrevistas 

“exploratórias” cuja autorização para divulgação não foi dada. A pasta com o 

“trabalho de campo digitalizado” é composta por 1978 ficheiros, contidos em 195 

pastas201, embora alguns deles não tenham tido grande relevo para a 

apresentação dos resultados finais da investigação efectuada, poderão ser 

“valiosos” em futuras pesquisas sobre a temática das escolas de área aberta – 

destacaria, por exemplo, o conjunto de entrevistas realizadas em três escolas que 

pude visitar em Helsínquia, na Finlândia, que me permitiram uma compreensão 

sobre o modo de funcionamento de ensino em equipa num núcleo com várias 

salas de aula, de forma bem diferente da “tradicional”. 

                                                 

201 Como podemos ver nos quadros síntese de entrevistas realizadas, foram bastante comuns 

aquelas que ultrapassaram a duração de uma hora, podendo ser todas consultadas nestas pastas. 
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No trabalho de campo, que foi muito exaustivo, foram ainda criados e 

recolhidos diversos documentos que não foram digitalizados, e que não estão nos 

ANEXOS desta tese por não terem relevância para esta investigação em 

concreto, mas que foram cuidadosamente arquivados em várias pastas, segundo 

uma categorização que se ia definindo à medida que se ia “descobrindo” novo 

“material”, de modo a permitir uma consulta mais fácil. Destes fazem parte ainda 

algumas plantas e desenhos técnicos recolhidos; vários relatórios; fotocópias de 

documentos; autorizações para a utilização das entrevistas efectuadas; contactos 

dos entrevistados; etc. 

 

Parte A 
 

A parte A dos ANEXOS é composta por 110 páginas e contém “material” 

que poderia incluir-se na versão em “papel” da própria tese. Como já foi referido, 

por razões económicas (e ecológicas) optou-se pela sua inclusão no DVD-ROM. 

O índice seguinte mostra-nos como estão organizados os dez anexos desta parte: 

 

ANEXO I – Dados relativos ao questionário destinado a alunos do 4º ano (do 1º ciclo) 

sobre uma “proposta” de “Aula do Futuro” (realizada no Museu das Comunicações em 

2008-01-16) ......................................................................................................................... 9 

ANEXO II – Exemplar do questionário destinado a alunos do 4º ano (do 1º ciclo) sobre 

uma “proposta” de “Aula do Futuro” (realizada no Museu das Comunicações em 2008-01-

16) ..................................................................................................................................... 17 

ANEXO III – Dados relativos aos resultados do inquérito distribuído às professoras de 

escolas de área aberta – tipo P3 – do ensino primário no 3º período de 1981/82 ............ 19 

ANEXO IV – Texto do inquérito ......................................................................................... 33 

ANEXO V – Grelha de análise de conteúdo ..................................................................... 39 

ANEXO VI – Exemplo de guião de entrevista ................................................................... 81 

ANEXO VII – Declaração de autorização .......................................................................... 85 

ANEXO  VIII – Exemplos de “grelhas artesanais” para a análise de entrevistas .............. 87 

ANEXO IX – Lista de desenhos técnicos recolhidos em trabalho de campo (plantas, 

alçados, projectos, etc.) .................................................................................................... 89 

ANEXO X – Mapas elaborados pela Direcção-Geral do Ensino Básico – Direcção de 

Serviços do Ensino Primário – Serviço de Acção Pedagógica ...... ……………………….111 
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Parte B 
 

Na parte B podemos encontrar três pastas principais: 

1 - “Material e entrevistas dadas no Algarve”; 

2 - “Outras entrevistas”; 

3 - “Outras escolas e instituições”. 

Cada uma destas três pastas contém outras pastas, devidamente 

identificadas (com a indicação dos intervenientes, local e data) e dentro delas 

podemos encontrar diverso “material”, como transcrições, observações/notas de 

campo, guiões de entrevistas, fotografias, ficheiros áudio e vídeo, sendo 

conveniente aqui referir que as pessoas cujo depoimento pode ser escutado 

assinaram a devida declaração de autorização. Na figura 111 podemos observar 

como está organizada uma destas pastas principais, tendo as outras 

configurações semelhantes.  

 

Figura 111 – Pastas contidas dentro de “Material e entrevistas dadas no Algarve” 
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Se dentro da pasta “Material e entrevistas dadas no Algarve” abrirmos, por 

exemplo, a pasta “Ex-aluno Marco 23NOV06” iremos encontrar dentro dela sete 

ficheiros (3 em áudio, 2 em vídeo, 1 fotografia e o guião da entrevista). Neste 

caso, o próprio nome da pasta indica-nos o nome do entrevistado e a data, 

noutros casos tal não acontece e teremos de abrir as pastas para ter uma 

informação mais completa sobre o que está dentro delas. As pastas contidas na 

parte B dos ANEXOS são bastante diversas, atendendo não só ao tipo de 

entrevistado, mas também às condições em que as informações foram recolhidas 

e aos objectivos que se pretendia atingir. Seria cansativo descrever o conteúdo de 

todos estes ANEXOS, preferi por isso deixar este “labirinto” para que nos possa 

conduzir ainda a novas descobertas.   

 

Figura 112 – Ficheiros contidos dentro da pasta “Ex-aluno Marco 23NOV06” 
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Outros anexos só estão disponíveis para consulta através do CD-ROM. 

Queira por favor dirigir-se ao balcão de atendimento da Biblioteca. 
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