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Mensagem de Boas-Vindas
Saudamos com alegria todas e todos que, com a sua participação, dão corpo ao II Fórum
Internacional ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Promovido pelo
ISCE Douro tal como na primeira edição, este II FIACED é construído com algumas dezenas
de comunicações de pessoas ligadas a vários setores científicos, de pedagogos e pedagogas,
de estudantes, de pessoas empreendedoras, das quais o presente livro de resumos é
(apenas) pálido índice, repositório diminuto de um esforço acumulado que restará para
memória futura. Ficam de fora deste livro (mas a ele incontornavelmente conectadas) tantas
outras dimensões e inúmeros acontecimentos que, de modo diferenciado e sempre
significativo, se constituem neste mesmo MOMENTO. Agradecemos a todas e a todos que
fizeram as comunicações que dão corpo ao evento, e também àquelas que previamente as
leram e avaliaram; a quem veio e que, colaborando, ficou; às/aos Estudantes que
intervieram nas tarefas de secretariado; às/aos colegas que organizaram e dinamizaram; a
todas e a todos que apoiaram, ofereceram uma flor ou um som; que emprestaram uma
bandeira; que mostraram a escultura decorativa românica; que deram o vinho a provar; que
tiveram paciência e que souberam estimular; especialmente a todas e a todos que o
souberam fazer nas oportunidades devidas. Cremos que o II FIACED se constitui num avanço,
pequeno, mas avanço, na discussão pacífica, democrática e plural de conceitos e práticas
educativas, num sentido verdadeiro da Cooperação entre diferentes Povos, do
Desenvolvimento partilhado. Obrigado a todas e a todos!

O Representante da Entidade InstituidoraO Presidente do ISCE Douro
(Prof. Doutor Ricardo Martins)

(Prof. Doutor Mário Gandra)
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Welcome Message
We greet joyfully all those who participate in the FIACED II – International Forum AFRICA,
COOPERATION, EDUCATION AND DEVELOPMENT. Promoted by ISCE Douro, as in the first
edition, the FIACED II is made of a few dozen communications from people of different
scientific backgrounds, such as pedagogues, students, entrepreneurs, of which this abstract
book is (only) a pale index, scanty repository of an accumulated effort that will remain for
future memory. There are many other dimensions and several events that, although
significant, are left out of this book (but inextricably connected to it). We are grateful to
those who presented their communications, as well as to those who have previously read
and evaluated them; to those who came and, as contributors, remained; the students who,
as part of the secretariat, intervened; to the colleagues who organized and added dynamism
to the event; to those who supported, offered a flower or a sound; who lent a flag; who
guided the visit to the Romanesque monuments; who offered the wine; who was patience
and knew how to give support; especially to all those who knew how to do it in due time. We
believe that the FIACED II constitutes a small but progressive advance in the peaceful,
democratic and plural discussion of educational concepts and practices, in a true sense of
Cooperation between different Peoples and of shared Development. Thank you all!

Representative of the Founding Entity
of ISCE Douro
(Prof. Doutor Ricardo Martins)

President of ISCE Douro
(Prof. Doutor Mário Gandra )
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Apresentação
O ISCE Douro realizou, nos dias 14 e 15 de junho, de 2018 o FÓRUM INTERNACIONAL
ÁFRICA, COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO e DESENVOLVIMENTO (II FIACED). O I FIACED começou
a dar os primeiros passos há pouco mais de dois anos para se materializar em junho de 2016,
tendo sido considerado um êxito por quantos nele intervieram. A participação de
investigadores, pedagogos e empreendedores de instituições provenientes de mais de 30
nacionalidades, o registo de mais de 100 comunicações apresentadas e publicadas nas Atas
do Fórum, somados à perceção de que, no enquadramento de uma mundividência
universalista, foram praticados os princípios da cooperação e da solidariedade, e ao exercício
de uma produtiva partilha de experiências livremente assumido como metodologia de
trabalho conjunto, constituíram-se em outros tantos motivos para justificar o sucesso da
primeira edição. Estes converteram-se agora em boas razões para que o desafio desta 2ª
Edição inscrevesse como metas prioritárias a atingir, a melhoria geral da organização do
evento, um nível de elevada qualidade das participações nas áreas temáticas propostas, e o
tratamento inovador em temas pouco ou nada tratados anteriormente, bem como a
solidificação dos laços cooperativos e do intercâmbio entre as pessoas e as instituições.
Quando

propomos,

na

mira

do

progresso

civilizacional

dos

Povos,

atualizar

colaborativamente e de forma aberta, os objetivos da Cooperação, do Desenvolvimento e da
Educação, quisemos que o II FIACED se constituísse, ainda mais do que o I, numa qualificada
oportunidade de encontro de visões e abordagens dos problemas do nosso Mundo de hoje.
Pudemos fazê-lo, também, e mais uma vez, sentindo a alegria de estarmos juntos!
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Objetivos do II FIACED
• Aprofundar a comunicação e a partilha entre diferentes intervenientes na formação numa
perspetiva de educação para o desenvolvimento e para a cooperação;
• Debater práticas colaborativas de intercâmbio e parceria ao nível da formação, projetos de
investigação e desenvolvimento entre instituições do Ensino Superior;
• Criar oportunidades de partilha e fomento de boas práticas nas relações e cooperação
internacionais entre instituições.
Dado o seu carácter holístico, o Fórum tem áreas temáticas muito diversificadas,
nomeadamente, Supervisão Pedagógica, Educação, Currículo e Didáticas, Educação Artística,
Educação não formal, Educação e Formação Profissional, Educação ao longo da vida,
Educação de Adultos, Educação Ambiental, Educação para a Saúde, Educação Social,
Pedagogia Social, Serviço Comunitário, Políticas Educativas, Práticas formais e não formais
de ensino aprendizagem, Desenvolvimento Humano, Desporto e Educação Física.
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Presentation
In June 2018, ISCE Douro will hold the second International Forum on Africa, Cooperation,
Education and Development (II FIACED). The first FIACED took place two years ago, in June
2016, and was considered a success by those who took part in it. This success was due to the
participation of researchers, pedagogues and entrepreneurs from more than 30
nationalities, and the presentation of over 100 papers. It was carried out in the spirit of
cooperation and solidarity, shared experiences and a global outlook.
These goals will continue in this 2nd edition, while improving the organisation of the event,
maintaining a high level of participation in all of the proposed themes, innovation in themes
which were previously under represented, and solidifying cooperation between individuals
and institutions.
The objective is Cooperation, Development and Education and the progress of civilisation.
Our aim is for FIACED II to exceed those of FIACED I in creating new approaches and visions
of the problems of our world today, through collaboration, and openness. Once again, we
can feel the joy of being together!
Representative of the founding body
Ricardo Martins

President of ISCE DOURO
Mário Gandra
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Objectives of the FIACED II
• Deepen the communication and exchange of information between different stakeholders
in education and training for development and cooperation;
• To discuss collaborative practices of exchange and partnership in training, research and
development projects among institutions of Higher Education;
• Create opportunities for sharing and fostering good practices in international relations and
cooperation between institutions.
Given its holistic character, the Forum focuses on diversified thematic areas, namely,
Pedagogical Supervision, Education, Curriculum and Teaching, Art Education, Non-formal
Education, Vocational Education and Training, Adult Education, Environmental Education,
Health Education, Social Education, Social Pedagogy, Community Service, Educational
Policies, Formal and Informal Learning and Instruction Practices, Human Development,
Sports and Physical Education.
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Educação social e desenvolvimento por caminhos moçambicanos

Ana Bertão - Psicóloga - Investigadora do inED
Isabel Timóteo - Educadora Social - Investigadora do inED
Ana Bravo - Educadora Social - Técnica do G.A.S. Porto

Resumo
A educação e intervenção social deverão ser marcadas pelos ideais da participação efetiva
das pessoas envolvidas nos projetos sociais quando têm como objetivos a transformação
(pessoal, social e comunitária) e a melhoria da qualidade de vida das populações. Estas
marcas deverão ser reais e incentivadas pelos profissionais de ação social ou psicossocial
que, partindo dos princípios de que os sujeitos deverão ser os autores das suas próprias
vidas e de que todas as pessoas possuem conhecimento(s), sobre si e sobre o mundo,
deverão desenvolver projetos co construídos que garantam o envolvimento e interesse das
pessoas beneficiárias dos seus resultados. Todos os projetos, neste sentido, deverão partir
da realidade local, das características territoriais e humanas, do desejo das pessoas e das
vontades de mudança para atingir um bem comum.
Fiéis a estes princípios, pretendemos com esta comunicação refletir sobre os pressupostos
da investigação-ação participada, como opção metodológica para a concretização de
projetos sociais que garantam a efetiva participação e que são construídos a partir das reais
necessidades das pessoas. Junta-se, ainda, o objetivo de partilhar uma experiência de um
projeto social desenvolvido em Moçambique, na Vila da Macia, integrado na intervenção
social do G.A.S. Porto. Neste local, impunham-se, num primeiro olhar, as necessidades
básicas de subsistência, mas no contacto com os habitantes locais foi possível considerar os
problemas e necessidades da Vila e das pessoas e, de forma participada, construir espaços
para o seu desenvolvimento e educação.
Partindo da cultura das pessoas e dos seus saberes, respeitando as sinergias das
organizações locais, reflete-se sobre uma ação educativa que se construiu a partir do local e
que não pode ignorar a profunda desigualdade social que aí se vive, nem as diferentes
formas de opressão e de dominação.
No quotidiano, imersos em relações cada vez mais próximas e comprometidos com um ideal
de transformação social, aproveitaram-se todos os momentos para dialogar, para aproximar
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uns e outros, para suscitar a reflexão das pessoas sobre si e sobre a sua vida, numa
perspetiva crítica de educação. Só assim os processos de pesquisa-ação poderão traduzir-se
em processos de conscientização e de capacitação das pessoas e das comunidades.
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Um olhar sobre o aproveitamento pedagógico vs qualidade de ensino
___________________________________________________________________________________________

Amélia Mandane &Leyani de Oliveira
Docentes na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio.

Resumo
É comum o pensamento que o bom aproveitamento pedagógico reflete a qualidade de
ensino. Um projeto pedagógico, associado a expressão como ensino de qualidade, educação
de qualidade, leva-nos a entender que parece haver uma correlação, a qual pode revelar
uma situação importante: “a busca da qualidade do ensino”. O aproveitamento pedagógico
pode ser visto como o resultado do processo de ensino e aprendizagem que visa mostrar,
em termos quantitativos, os resultados deste processo (positivo ou negativo). O resultado de
avaliação, positivo ou negativo, pode não espelhar o nível de assimilação dos conteúdos
lecionados e do desenvolvimento das competências previstas no plano de estudo e, nesse
contexto, as questões que se colocam são: Será que o fato de o estudante obter uma nota
positiva nas avaliações revela assimilação dos conteúdos e o desenvolvimento das
competências previstas? Será que um bom aproveitamento pedagógico significa uma boa
qualidade de ensino na sala de aula? O que, realmente, revela o aproveitamento
pedagógico? Com este artigo, faz-se uma reflexão sobre o proveitamento pedagógico vs
qualidade de ensino. Para o efeito, recorreu-se à revisão da literatura, o que permitiu
perceber que nem sempre o bom aproveitamento pedagógico revela a qualidade de ensino
e esta não pode ser avaliada apenas tomando em consideração os resultados das avaliações
realizadas pelos estudantes na sala de aula.

Palavras-chave: aproveitamento pedagógico, avaliação, qualidade de ensino.
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Abstract

It is common to think that good pedagogical achievement reflects the quality of teaching. A
pedagogical project associated to the expressions as quality teaching, quality education,
leads us to understand existence of a correlation, which may reveal an important situation:
"the search for the quality of education". Pedagogical achievement can be seen as the result
of the teaching-learning process, with the aim of showing the quantitative results of this
process (positive or negative). The result of positive or negative evaluation may not reflect
the level of assimilation of the contents taught and the development of the competences
seen during the lessons, as a consequence, the following questions are risen: does the fact
that the student obtains a positive mark in the evaluations, reveals assimilation of the
contents and the development of the expected competences ? Does good pedagogical
achievement mean the quality of teaching in the classroom? What really reveals the
pedagogical achievement? With this article we make a reflection on the pedagogical benefit
vs quality of teaching. For this reason, we decided to review the literature, which allowed
us to perceive that not always good pedagogical achievement reveals the quality of teaching
and, the quality of teaching cannot be evaluated only taking into account the pedagogical
achievement.

Keywords: pedagogical achievement, evaluation, quality of teachin.
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Introdução
A discussão acerca da qualidade de ensino remete a definição do que se entende por
educação. Para alguns autores, ela se restringe às diferentes etapas de escolarização que se
apresentam de modo sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve
ser entendida como espaço múltiplo, que compreende diferentes atores, espaços e
dinâmicas formativas, efetivada por meio de processos sistemáticos e assistemáticos. Tal
concepção vislumbra as possibilidades e os limites interpostos a essa prática e a sua relação
de subordinação aos macroprocessos sociais e políticos, delineados pelas formas de
sociabilidade vigentes. Nessa direção, a educação é entendida como elemento constitutivo e
constituinte das relações sociais mais amplas, contribuindo contraditoriamente, desse
modo, para a transformação e a manutenção dessas relações (Dourado e Oliveira, 2009).
Com essa compreensão, podemos situar a escola como um espaço de partilha e
consolidação de conhecimentos, uma vez que o aluno ao entrar na escola chega com algum
conhecimento que precisa de ser filtrado e consolidado. Este aprende em todo o momento,
em todos os espaços e com todos e, por conseguinte, esta abordagem deve ser considerada
quando queremos falar de qualidade de ensino.
No seminário de Avaliação Externa e Qualidade das Aprendizagens, realizado em abril de
2014, em Portugal, organizado peloConselho Nacional de Educação, referiu-se que é
necessário olhar para o papel dos locais onde as instituições de ensino estão situadas,
porque são elas que estão mais próximas do contexto em que se desenvolvem as ações (nas
escolas) e que podem contribuir para melhores resultados e mais integração no contexto em
que é desenvolvida essa ação. Também é preciso olhar para os diretores das escolas e para
os professores e ter consciência de que são eles que concebem os projetos educativos da
escola. Se pretendemos obter, efetivamente, um projeto educativo, este deve estar
adaptado ao contexto em que cada escola desenvolve a sua ação.
Além disso, deve olhar-se para os professores e perceber que são o elemento central da
aprendizagem dos alunos e valorizar essa sua função. É preciso igualmente ter em conta os
encarregados de educação e a forma como valorizam socialmente a Educação.
Existem vários fatores que contribuem para a qualidade das aprendizagens que não podem
ser menospresadas (CNE, 2014).
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É por essa razão que alguns autores, como Libâneo (2001), refere que a educação é uma
prática social que busca realizar nos sujeitos humanos as características de humanização
plena. Todavia, toda a educação se dá por meio de relações sociais. Numa sociedade em que
as relações se dão entre grupos antagónicos, com diferentes interesses, a educação só pode
ser crítica, pois a humanização plena implica a transformação dessas relações.
O valor social da Educação que as famílias podem dar e reforçar nos jovens é determinante,
bem assim a forma como os jovens olham para a sua própria formação. É preciso que eles
tenham consciência e cada um dos atores envolvidos lhes mostre que a sua vontade em
aprender é determinante, dependendo das condições que lhes são oferecidas, mas também
da sua vontade, e que não depende apenas dos seus professores, mas da sua vontade em
tornar os seus percursos longos e sustentáveis (CNE, 2014).

1. Perspectiva da Educação no XXI
Nas últimas décadas do século XX assistiu-se a grandes mudanças no âmbito
socioeconómico, político e cultural da ciência, da tecnologia e do fenómeno da globalização.
E ainda hoje não se tem a ideia clara do que deve representar para todos nós a globalização.
Estamos num tempo de expetativas, de perplexidades e de crise de conceção e paradigma. É
um momento novo e rico de possibilidades e, por isso, deve-se ter certa cautela ao falar-se
do futuro da educação.
Com o desenvolvimento tecnológico, surgiu a era da informação, que colocou um desafio à
educação que deve atuar com a linguagem escrita. A cultura dominante vive impregnada por
uma nova linguagem, a linguagem da televisão e a da informática, principalmente a
linguagem da internet. Apesar destas mudanças, existem ainda muitos desníveis entre
regiões e países, entre países periféricos e hegemónicos, entre países globalizantes e
globalizados. A ideia comum entre eles é que não há idade para se educar, a educação
estende-se pela vida e que ela não é neutra (Gadotti, 2000).
A educação é uma forma de interação no mundo. Interação que, além do conhecimento dos
conteúdos bem ou mal-ensinados e/ou aprendidos, implica também, o esforço de
reprodução da idiologia dominante. Do ponto de vista dominante, a educação é uma prática
imobilizadora e ocultadora de verdades. A educação dominante é progressiva e é através
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dela que as forças dominantes estimulam e materializam os avanços tecnológicos (Freire,
2006).
A educação nova, que surge de forma mais clara a partir da obra de Rousseau, desenvolveuse nesses últimos dois séculos e trouxe consigo numerosas mudanças. Tanto a concepção
tradicional de educação quanto a nova, amplamente consolidadas, terão um lugar garantido
na educação do futuro. A educação tradicional e a nova têm em comum a conceção da
educação como processo de desenvolvimento individual. Todavia, o traço mais original da
educação desse século é o deslocamento de enfoque do individual para o social, para o
político e para o ideológico (Gadotti, 2000).
A educação é a base fundamental de um processo de desenvolvimento. O processo de
melhoria da qualidade do ensino passa, além de outros fatores como currículo da escola, o
projeto político pedagógico, a participação de pais e da comunidade no processo
pedagógico, a articulação da escola com a sociedade, novos paradigmas avaliativos, a
utilização das novas tecnologias na educação, pela formação dos professores. Não basta
apenas dotar as escolas com novas tecnologias, comprando equipamentos, é necessário
formar e preparar o professor para que ele saiba tirar proveito destas tecnologias que estão
à sua disposição em algumas escolas do século XXI. Todas essas habilidades e competências
são essenciais para formar o cidadão crítico-refletivo, inserido no mercado produtivo, que se
posiciona de forma autónoma diante da vida e da educação no contexto atual (Pacheco,
2010).
Esta perspectiva é consubstanciada pelo autor Perrenoud (2000) ao referir que é difícil
prever o futuro. No campo educacional, contudo, é mais fácil antecipar algumas
perspectivas, já que se tornará cada vez mais importante para as pessoas. A educação será
cada vez mais complexa porque a sociedade vai tornando-se exigente e necessitada de
aprendizagem contínua em todos os campos. Neste alinhamento, a aprendizagem
acontecerá cada vez mais ao longo da vida, de forma continuada, mais inclusiva, em todos os
níveis e modalidades e em todas as atividades profissionais e sociais. Será mais complexa
porque vai incorporando dimensões antes menos integradas ou menos visíveis como as
competências intelectuais, afetivas, morais e éticas.
As novas tendências na educação apontam para uma intensa aprendizagem participativa e
multidimensional. Nela, cada indivíduo e setor da sociedade passa a reconhecer a sua função
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dupla e simultânea de aprendiz e instrutor no processo luminoso de expansão da
consciência humana, em que o argumento central é que se há um círculo virtuoso entre
competências intelectuais, afetivas, morais e éticas, a efetividade, deste processo depende,
cada vez mais, da expansão com qualidade do ensino oferecido.
1.1.

Processo de ensino e aprendizagem

É frequente o uso dos substantivos “ensino” e “aprendizagem” para fazer referência aos
processos de “ensinar” e “aprender”. Raramente fica claro que as palavras se referem a um
“processo” e não à “coisas estáticas” ou fixas. Nem sequer pode ser dito que correspondam
a dois processos independentes ou separados, sendo melhor usar verbos para se referir a
esse processo, fundamentalmente constituído por uma interação entre dois organismos,
pelo menos no caso de “ensinar”, uma vez que é possível “aprender” sem um professor.
Segundo este autor, o processo ensino-aprendizagem é um termo usado para designar um
complexo sistema de interações comportamentais entre professores e alunos. Mais do que
“ensino” e “aprendizagem”, como se fossem processos independentes da ação humana, há
processos comportamentais que recebem o nome de “ensinar” e de “aprender”. A
interdependência dos dois conceitos é fundamental para entender o que acontece sob esses
dois termos. A sua perceção e entendimento constituem algo crucial para o
desenvolvimento de qualquer trabalho de aprendizagem, de educação e de ensino. A
relação entre o que o professor faz e a efetiva aprendizagem do aluno é o que, mais
apropriadamente, pode ser chamado de “ensinar”. Nesse sentido, “ensinar” é o nome da
relação entre o que um professor faz e a aprendizagem de um aluno (Kubo e Botomé, 2001).
É difícil separar o momento em que se ensina e que se aprende, pois à medida que o
professor ensina também aprende e simultaneamente quando o estudante aprende do
professor também ensina. Tomando em consideração que o aluno começa a aprender antes
de entrar na sala de aula, na ausência do professor, e durante as aulas ele procura
aprofundar, melhorar e partilhar o que sabe, por isso, este processo de ensinar e aprender
deve ser considerado contínuo e inacabado.
É por essa razão que Thiesen (2008) encara a escola como um lugar legítimo de
aprendizagem, produção e reconstrução de conhecimento, cada vez mais precisará de
acompanhar as transformações da ciência contemporânea, adotar e simultaneamente
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apoiar as exigências interdisciplinares que hoje participam da construção de novos
conhecimentos, precisando de acompanhar o ritmo das mudanças que se operam em todos
os segmentos que compõem a sociedade. Pois, o mundo está cada vez mais interconectado
com certa interdisciplinaridade e complexo, fazendo-se necessário o rompimento das
fronteiras artificiais do conhecimento.
Um processo educativo desenvolvido na perspectiva interdisciplinar possibilita o
aprofundamento de aprendizagens necessárias para o educando e educadores. Neste tempo
de complexidade e inteligência interdisciplinar, requer que tal processo sirva para integrar o
que foi dicotomizado, relegar o que foi desconectado, problematizar o que foi dogmatizado
e questionar o que foi imposto como verdade absoluta. Essas são possivelmente as maiores
tarefas da escola nesse movimento. Na sala de aula, ou em qualquer outro ambiente de
aprendizagem, são inúmeras as relações que intervêm no processo de construção e
organização do conhecimento (Thiesen, 2008).
Verifica-se, assim, uma ação pedagógica múltipla na sociedade, em que o pedagógico
perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito da escola formal, abrangendo esferas
mais amplas da educação informal e não formal, criando espaços para a educação paralela,
desfazendo praticamente todos os nós que separavam a escola e a sociedade (Libâneo,
2001).
Lembremos que, na pedagogia tradicional, as ações de ensino estão centradas na exposição
dos conhecimentos pelo professor, como o detentor destes. O professor é visto como
autoridade máxima, organizador dos conteúdos e estratégias de ensino, por isso o único
responsável e condutor do processo educativo. Havendo predominância da exposição oral
dos conteúdos, seguindo uma sequência predefinida e fixa, independentemente do contexto
escolar, enfatizando os exercícios para a memorização dos conteúdos por parte dos
educandos. A pedagogia renovada inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra,
estão ligadas ao movimento da pedagogia não-diretiva, representada principalmente pelo
psicólogo Carl Rogers e pelo movimento chamado Escola Nova ou Escola Ativa. Essas
correntes, embora admitam divergências, assumem um mesmo princípio norteador de
valorização do indivíduo como ser livre, ativo e social. O centro da atividade escolar não é o
professor nem os conteúdos disciplinares, mas sim o aluno, como ser ativo e curioso. O mais
importante não é o ensino, mas o processo de aprendizagem. Trata-se de "aprender a
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aprender", ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber
propriamente dito (Pereira, 2003).
O novo espaço do processo de aprender e ensinar e a “deterritorialidade” das relações que
engendram o mundo atual indicam claramente o novo caminho da educação diante das
demandas sociais, sobretudo as mediadas pela tecnologia. Nessa direção, emergem novas
formas de ensinar e aprender que ampliam significativamente as possibilidades de inclusão,
alterando profundamente os modelos cristalizados pela escola tradicional. Num mundo com
relações e dinâmicas tão diferentes, a educação e as formas de ensinar e de aprender não
devem ser mais as mesmas. Um processo de ensino baseado na transmissão linear e
parcelada da informação livresca certamente não será suficiente (Thiesen, 2008).
Há necessidade de diferenciar o ensino, que significa fazer com que cada aprendiz vivencie,
tão frequentemente quanto possível, situações fecundas de aprendizagem. Para executar
essas ideias, é preciso mudar profundamente a escola e adaptar a ação pedagógica ao
aprendiz e não é, no entanto, nem renunciar instrui-lo, nem abdicar dos objetivos essenciais.
Diferenciar é lutar para que as desigualdades diante da escola se atenuem e,
simultaneamente, para que o nível de ensino se eleve (Perrenoud, 2000).
Segundo este autor, as múltiplas relações entre professores, alunos e objetos de estudo
constroem o contexto de trabalho dentro do qual as relações de sentido são construídas.
Nesse trabalho complexo, o enfoque interdisciplinar aproxima o sujeito da sua realidade
mais ampla, auxilia os aprendizes na compreensão das complexas redes conceituais,
possibilita maior significado e sentido aos conteúdos de aprendizagem, permitindo uma
formação mais consistente e responsável.
A tendência atual leva a que o processo de ensino e aprendizagem seja adequado ao
contexto e ao indivíduo como um ser individual e social. O centro das atenções passa a ser o
educando que deve ser preparado para atuar de forma ativa e criativa.
Nesta perspectiva, o processo de ensino aprendizagem deve preparar o educando a ser
crítico, criativo e investigador, para garantir que este tenha valências para responder às
exigências do mundo atual, onde não existem fronteiras ou barreiras para a aquisição de
conhecimentos, o indivíduo deve estar preparado para fazer as devidas integrações,
filtração/censura e juízo de valor. Este desafio imposto à educação desperta-nos para
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questionar se as escolas, os professores, as sociedades estãopreparados para responder às
exigências da nova tecnologia e da sociedade.
1.2.

Aproveitamento pedagógico vs qualidade de ensino

Nas últimas décadas assistimos a uma ampliação das oportunidades de acesso à escola. Essa
ampliação quantitativa, em grande parte resultante da reivindicação dos educadores e da
população, não correspondeu à melhoria das condições de trabalho, da organização e
funcionamento, de formação e valorização do professor, fatores essenciais para a qualidade
do ensino. Sem isso, a escola quantitativamente ampliada permanece excludente.
Uma escola que inclua, ou seja, que eduque todas as crianças e jovens, com qualidade,
superando os efeitos perversos das retenções e evasões, propiciando-lhes um
desenvolvimento cultural que lhes assegure condições para fazerem frente às exigências do
mundo contemporâneo, precisa de condições para que, com base na análise e na valorização
das práticas existentes que já apontam para formas de inclusão, se criem novas práticas: de
aula, de gestão, de trabalho dos professores e dos alunos, formas coletivas, currículos
interdisciplinares, uma escola rica de material e de experiências, como espaço de formação
contínua (Libâneo e Pimenta, 1999).
A abordagem de Libâneo & Pimenta (1999) sobre as condições que devem ser criadas para
garantir a qualidade de ensino permite-nos questionar se realmente os professores que
exercem a actividade de docência estão preparados para assumir esse desafio. As condições
salariais oferecidas se adequam a atividade que exercem ou devem exercer? Estão criadas as
condições de trabalho para que o professor possa garantir a formação do homem social e
íntegro? Pois, segundo Machel (1974), a escola é a base para o Povo tomar o poder.
Atualmente, a educação está a ser afetada pelo efeito da globalização. Este efeito da
globalização obriga a repensar o sistema da educação no seu todo, repensando em
profundidade o processo de ensino e aprendizagem, em particular, e por que não,
redesenhar a própria escola. A questão que se coloca é: em que medida a educação, no seu
processo de ensino e aprendizagem, faz uso das novas tecnologias de informação e
comunicação para acelerar o desenvolvimento?
Mazula (2012) refere que importa criar situações de igualdade entre as escolas, num
“equilíbrio reflexivo” amplo, uma vez que os seus alunos são avaliados pelos mesmos
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programas nacionais. Tradicionalmente, a escola apareceu sempre como espaço e tempo
institucionalizados para o ensino e aprendizagem do cidadão.
Segundo este autor, as novas tecnologias (TICs) estão pondo em causa o modelo tradicional
da escola encarada como o espaço e tempo institucionalizados para o ensino e
aprendizagem do cidadão. O computador, o cd-rom, o vídeo e a internet não só põem o
aluno “on-line” com um professor fisicamente distante e diferente do professor da sala de
aula, como a partir desses meios ele recolhe informação e conhecimentos que ultrapassam o
curriculum que é utilizado na própria escola. Surgem, assim, as salas de aula sem paredes,
onde está o estudante com o laptop no seu processo de aprendizagem, quer estudando
sozinho, quer em grupo com outros estudantes, comunicando-se com docentes ou
investigadores de outros quadrantes do mundo. Neste contexto, provavelmente, o modelo
de escola será misto, de salas de aulas físicas e de sala de aula virtual. É muito difícil optar
por soluções exclusivistas ou disjuntivas, mas sim, que incluam a integração de todas as
estratégias tecnológicas modernas e tradicionais que ajudam a aprendizagem sólida e crítica
do aluno.
Com esta abordagem, o professor seria formado para gerir os dois tipos de salas de aula,
onde a opção do uso da estratégia mista (ensino na sala de aula e fora dela) torna-se
adequada para o contexto dos países em via de desenvolvimento, em que é notável uma
desigualdade no acesso à educação e das condições desta. Uma educação em que, em
algumas zonas, os alunos e professores têm acesso às TICs e em outras não. Um contexto
educativo em que alguns professores têm oportunidade de capacitação fora do contexto
escolar e outros não. Nestas condições de desequilíbrio de oportunidades, seria um desafio
pensar na qualidade do ensino equilibrado (Mazula, 2012).
A qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na
educação a qualidade está ligada diretamente ao bem viver de todas as
comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não
pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é
péssima. Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como
um todo, como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar
a qualidade ao sair dela. Não basta melhorar um aspecto para melhorar a
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educação como um todo. Um conjunto de fatores contribuem para com a
qualidade de educação (Gadotti, 2000:2).
Como podemos perceber, para falar da qualidade de ensino devemos tomar em
consideração os diversos fatores que influenciam direta ou indiretamente, como o ambiente
escolar, a formação do professor, os currículas, entre outros, o que nos leva a refletir se o
fato de o estudante obter uma nota positiva nas avaliações realizadas nas salas de aula
revela assimilação dos conteúdos e o desenvolvimento das competências previstas. Será que
o bom aproveitamento pedagógico significa uma boa qualidade de ensino na sala de aula? O
que realmente revela o aproveitamento pedagógico?
O Conselho Nacional de Educação em Portugal, no seminário de Avaliação Externa e
Qualidade das Aprendizagens em 2014:7, o presidente do CNE afirmou “que os exames não
são a questão fundamental. O importante é sabermos como a escola ensina e como os
alunos aprendem. O centro é a qualidade do ensino e a qualidade das aprendizagens”.
Vislumbrando que os exames podem não espelhar a qualidade de ensino, estes apresentam
os resultados quantitativos dos conteúdos avaliados e não da qualidade de ensino e das
aprendizagens.
Chama-se atenção para a importância da valorização e integração de todos os contextos e
atores envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo do jovem e todos devem
estar preparados e conscientes desta nobre função e importância para garantir a sua
formação integral e pensar-se na qualidade de ensino que começa na família, continua na
escola e por toda a vida (CNE, 2014).
É com base nesta perspectiva que Luck (2013: 20) diz que a escola “ é uma área meio e não
um fim em si mesma”, por isso todo o esforço que se destina à gestão visa, em última
instância, a melhoria das ações e processos educacionais voltados para a melhoria da
aprendizagem dos alunos e a sua formação.
A escola é sempre pensada como instrumento de transformação da sociedade e do seu
desenvolvimento

que,

por

sua

vez, desafiam-na

a

transformar-se.

O

próprio

desenvolvimento rural necessita duma escola durável e bem apetrechada, de um ensino
igualmente de qualidade e de um professor com vocação. É uma questão de cidadania como
equidade e igualdade de oportunidades (Mazula, 2012).
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Os professores contribuem com os seus saberes específicos, os seus valores, as suas
competênciasnessa complexa tarefa, requerendo condições salariais e de trabalho,
formação inicial de qualidade e espaços de formação contínua. Dada a natureza do trabalho
docente, espera-se dos processos de formação que desenvolvam conhecimentos e
habilidades, competências, atitudes e valores que possibilitem aos professores ir
construindo seus saber-fazer, docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino
como prática social lhes coloca no quotidiano (Libâneo e Pimenta, 1999).
Alerta Almeida (2002) que vivemos com a diversidade, e a escola é feita para iguais. O
processo educacional, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, passa hoje
por um desencontro de ações, uma crise de comprometimento com as dificuldades de
aprendizagem que se apresentam em alguns alunos. Essa falta de comprometimento
acontece tanto por parte da escola, como por parte de muitos pais, o que resulta em duas
situações peculiares: de um lado, encontra-se o professor numa situação de conflito, porque
em alguns casos não recebeu uma formação específica para trabalhar com esses alunos. E
por outro, temos o próprio aluno que se sente fracassado e excluído de um sistema de
ensino concebido apenas para crianças que têm um “bom” ritmo de aprendizagem. Essa
problemática de não se saber ao certo como proceder diante dessas crianças com diferenças
torna a escola simplesmente reprodutora do problema, incapaz de auxiliar nesses casos, em
virtude da sua forma de organização.
Já saímos do período em que a desigualdade e o fracasso escolar não constituíam problemas
sociais. Também deixamos lentamente a tranquila segurança da ideologia da doação, para a
qual o fracasso, por mais lamentável que fosse, parecia estar na ordem das coisas,
consequência da distribuição desigual das aptidões. Mesmo com a pedagogia diferenciada, é
agora, em parte, apesar das políticas educativas e da evolução das representações sociais
das causas e dos custos do fracasso escolar, que apresentam medidas mais enérgicas e
democráticas. É o momento de propor respostas pedagógicas ao fracasso escolar, desde que
a vontade política não impeça a reforma (Perrenoud, 2000).
Os sistemas de avaliação da educação têm evoluído substancialmente, de tal forma que, a
partir dos resultados obtidos, tem sido possível introduzir mudanças nos aspectos
educacionais de interesse da sociedade. Atualmente, um dos focos dessas avaliações é a
escola. Na composição dos sistemas de avaliação educacionais mais recentes em alguns
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países estão sendo avaliados não apenas quanto ao rendimento académico dos alunos, mas
também no que concerne a outros aspectos como os humanos e sociais. Espera-se que a
evolução dos instrumentos de avaliação educacional permita aos gestores e outros atores
verificarem se as escolas estão enfrentando adequadamente os desafios das transformações
económicas e anseios da sociedade (Soares, 2003). Esta evolução do sistema de avaliação da
educação deve aspirar a melhoria da qualidade da educação e do formando.
Considerações finais
O desenvolvimento das TICs tem influenciado os sistemas educativos, todavia, estes ainda
não avaliaram suficientemente o impacto da comunicação audio-visual e da informática no
processo de ensino e aprendizagem. Nota-se que, ainda se trabalha muito com os recursos
tradicionais. Os que defendem a informatização da educação sustenta que é necessário
mudar profundamente os métodos de ensino para ativar a capacidade de pensar do jovem,
em vez de desenvolver a memória. Assim, a tarefa da escola passa a ser ensinar a pensar
criticamente (Gadotti, 2000).
Cabe à educação a tarefa de fornecer, de algum modo, as diretrizes de um mundo complexo
e dinâmico. Esta é uma abordagem escolar cada vez mais pesada e exigente e insaciável. Já
não é suficiente que cada um acumule conhecimento num determinado momento da vida
que possa utilizar por toda a vida. É necessário aproveitar todas as ocasiões de atualizações,
aprofundamento num mundo em mudança (Delors, 2003).
Com o desenvolvimento tecnológico, pode pensar-se que a educação está a atravessar um
período conturbado e que é difícil prever o futuro, mas é possível antecipar algumas
perspectivas que a educação será cada vez mais complexa e dinâmica, porque a sociedade se
vai tornando exigente e necessitada de aprendizagem contínua em todos os campos. A
aprendizagem acontecerá cada vez mais ao longo da vida, de forma continuada, mais
inclusiva, em todos os níveis e modalidades e incorporando dimensões integrativas.
A educação de qualidade implica necessariamente a concertação de esforços de todos os
educadores formais e/ou não formais para que a escola possa fazer diferença no processo
de ensino e aprendizagem, no desempenho académico de todos os alunos e que lhes
possibilite o êxito em todos os seguimentos sociais que necessitam de educação como forma
de inclusão e inserção.

31

O processo de ensino aprendizagem deve adequar-se ao contexto e ao grupo alvo. A
avaliação deste processo deve tomar em consideração os diversos fatores que o influenciam,
pois não pode ser tomado apenas o resultado de avaliação de conteúdos para avaliar a
qualidade de ensino.
A Avaliação da prática educativa é fundamental e não deve ser apenas um momento formal
para satisfazer a burocracia da escola e do sistema, mas deve estar ao serviço de uma prática
democrática com vista à formação de uma sociedade equânime, equitativa e ética. Este é o
desafio da educação hoje (Tenório, Ferraz e Pinto, 2010).
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A educação para a cidadania na legislação portuguesa: evolução e tendências
_____________________________________________________________________________________________________

Maria Luísa Bravo Lamas - Universidade Santiago de Compostela, Espanha

Resumo
O desenvolvimento dos indivíduos através da educação tem sido um dos pilares em que as
diferentes políticas procuram pautar e agir, de acordo com o futuro que projectam. A
formação de cidadãos que participem na criação de uma sociedade democrática, que
respeitem e incluam o outro com as suas particularidades, é o alvo da Educação para o
século XXI. É por isso que esta tem sido considerada como uma área de particular atenção,
pois dela depende o desenvolvimento dos cidadãos e por consequência da sociedade. Uma
das exigências do Estado democrático é ser inclusivo e justo, proporcionando uma
cidadania activa, com respeito pela diversidade. O conjunto de leis permite dar a conhecer
como está estruturada a educação, neste caso concreto, como contribui para o
desenvolvimento dos cidadãos.
O objectivo deste estudo é conhecer como a Educação para a Cidadania tem sido concebida
na legislação portuguesa, a partir da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986 até à
actualidade.
No mundo global em que vivemos, a educação tem de ser orientada pelos Direitos
Humanos, preparando os cidadãos para serem participativos e a lidar com o imprevisível,
sem receios e em prol de uma maior coesão social. O Estado tem assim a responsabilidade
de permitir e promover o exercício de cidadania a todos os indivíduos, garantindo a
inclusão e o respeito pelos direitos sociais.
Palavras-chave: Cidadania, Democracia, Educação, Legislação, Participação.
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Introdução
Nas últimas décadas tem havido uma preocupação geral em formular uma Educação para a
Cidadania. As transformações constantes a que as sociedades estão sujeitas provocaram
uma maior reflexão da comunidade académica e política dos diferentes estados e
organizações internacionais. O fenómeno da globalização altera de forma permanente e
desordenada o modo de vida das pessoas e afecta igualmente a sustentabilidade do planeta,
assim como as relações humanas, podendo condicionar o futuro das próximas gerações.
Giddens (2001, p. 29) interpela-nos para essas modificações, “porque a globalização não é
um incidente passageiro nas nossas vidas. É uma mudança das próprias circunstâncias em
que vivemos. É a nossa maneira de viver actual”. Não podemos lutar contra ela, mas temos
que estar conscientes e preparados para prevenir os efeitos prejudiciais ao planeta e à
humanidade, não permitindo que ela descontrole as relações sociais, a dignidade e o
respeito pelas pessoas e pelo ambiente.
A actualidade exige novas respostas às necessidades que vão surgindo e às situações de
desigualdade que teimam em persistir e mesmo agravar-se. Continuam a existir grupos
excluídos do verdadeiro exercício de cidadania, pela sua condição física, de género,
económica, religiosa, cultural, entre outras. Consequentemente a Educação para a Cidadania
passa a ser considerada fundamental na formação dos indivíduos, pelas directrizes e
recomendações das organizações internacionais e pela legislação dos diferentes estados.
Recorremos à pesquisa e análise documental da legislação portuguesa para conhecer o
caminho que o Estado português tem percorrido ao longo dos 42 anos, desde a criação da
Lei de Bases do Sistema Educativo até à actualidade, na formação de cidadãos conscientes e
activos.
Os primeiros anos da implementação da Lei de Bases do Sistema Educativo
Após o 25 de Abril, a educação em Portugal procura seguir as orientações de um Estado
Democrático. A Lei de Bases do Sistema Educativo “concretiza o direito à educação, que se
exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da
sociedade” (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, art.º 1.º). Este diploma revela uma
preocupação em desenvolver nos indivíduos competências para se tornarem melhores
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cidadãos, envolvidos com os problemas da sua comunidade e intervindo, de forma
consciente, solidária e responsável na transformação social.
Os princípios gerais da educação valorizam a “formação de cidadãos livres, responsáveis,
autónomos e solidários” (Lei n.º 46/86, 1986, art.º 2.º, n.º 4) orientando toda a política
educativa para o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista. Na sequência da Lei
de Bases do Sistema Educativo (ibidem) é publicado o Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de
Agosto, onde são definidos novos planos curriculares para os diferentes anos dos Ensinos
Básico e Secundário, visando uma perspectiva interdisciplinar, através da área de formação
pessoal e social que deve promover o desenvolvimento “do espírito crítico e a interiorização
de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos” (Decreto-Lei n.º 286/89, art.º 7.º, n.º 2).
Verificamos que há uma preocupação em levar a cabo a Reforma do Sistema Educativo
(iniciada com a Lei de Bases do Sistema Educativo) cujos princípios estão reflectidos neste
Decreto-Lei. A avaliação é definida com carácter formativo, procurando “estimular o sucesso
educativo de todos os alunos, favorecer a confiança própria e contemplar os vários ritmos de
desenvolvimento e progressão” (ibidem, art.º 10.º, n.º 2). Notamos um interesse em
promover uma democratização do ensino, tornando-o acessível a toda a população, ao
mesmo tempo que se tenta uma maior articulação com o meio envolvente, com a
contribuição das diferentes estruturas democráticas.
A Área Escola (área curricular não disciplinar) é uma medida inovadora que visa “a
articulação entre a escola e o meio e a formação pessoal e social dos alunos” (Decreto-Lei
n.º 286/89, art.º 6.º, n.º 2). A educação deve ser baseada num diálogo com a comunidade,
como Caride (2000) refere, pois é através dessa relação que os valores, as atitudes e a
diversidade do outro assumem um carácter mais concreto nos comportamentos que o
indivíduo deve ter. Percebemos que a vivência em cidadania é considerada pelo legislador
como fundamental não apenas no espaço escola, mas alargando-o à comunidade, incluindo
a obrigatoriedade de inserir no Ensino Secundário um programa de educação cívica para a
participação nas instituições democráticas (Decreto-Lei n.º 286/89, art.º 7.º, n.º 3).
O Decreto-Lei n.º 286/89 insere nos currículos dos alunos do ensino básico e secundário
(que não frequentem a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica ou de outras
confissões) a disciplina opcional de Desenvolvimento Pessoal e Social (ibidem, art.º 7, n.º 2).
As componentes desta disciplina estão de acordo com o que está estipulado na Lei de Bases
do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, art.º 47.º, n.º 2), para a área de formação pessoal e
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social, integrando: a educação ecológica, educação do consumidor, educação familiar,
educação sexual, prevenção de acidentes, educação para a saúde, educação para a
participação nas instituições, serviços cívicos e outros do mesmo âmbito (Lei n.º 46/86). De
acordo com Carla Figueiredo (2005), a disciplina funcionou num número reduzido de escolas,
acabando por ser retirada do currículo, não nos permitindo tirar conclusões sobre os seus
resultados.
No ano seguinte, o Despacho n.º 141/ME/90, de 1 de setembro, aprova o modelo de apoio
às actividades de complemento curricular de carácter facultativo e de natureza lúdica,
cultural e formativa. Com o objectivo de realizar os princípios da Lei de Bases do Sistema
Educativo na “promoção da realização pessoal e comunitária dos educandos, através do
pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania,
proporcionando-lhes um equilibrado desenvolvimento físico.” (Lei n.º 46/86). Estas
actividades, já instituídas no Decreto-Lei n.º 286/89 (art.º 8.º), são de frequência facultativa
e desenvolvem-se fora do tempo lectivo dos alunos (Despacho n.º 141/ME/90). O Desporto
Escolar integra o conjunto de ofertas da escola e deve ser gradualmente acessível a todos os
alunos dos vários ciclos (Decreto-Lei n.º 286/89, art.º 8.º, n.º 2) e o desenvolvimento da
dimensão europeia da educação é um dos fins a atingir (Despacho n.º 141/90, art.º 2.º, n.º
2), como consequência da adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986.
No sentido de tornar o Ensino Superior regido pelos princípios da democracia, equidade,
igualdade, objectividade de critérios, universalidade das regras, a Lei n.º 115/97, de 19 de
setembro, altera a Lei de Bases do Sistema Educativo, atribuindo ao Estado o dever de
garantir o acesso dos cidadãos ao Ensino Superior (Lei n.º 115/97, art.º 6.º). O Estado tem o
dever de eliminar progressivamente as restrições quantitativas no acesso ao Ensino Superior
(numerus clausus) (Lei n.º 115/97, art.º 12, n.º 4). Esta alteração à Lei de Bases do Sistema
Educativo demonstra uma inquietação do legislador sobre a exclusão de um grupo da
população a uma formação mais qualificada.
Os princípios reguladores e orientadores dos projectos degestão flexível do currículo do
Ensino Básico, definidos no Despacho n. º 4848/97 de 30 de julho, são actualizados pelo
Despacho n.º 9590/99 de 14 de maio. Neste diploma determina-se a carga horária das áreas
curriculares não disciplinares que incluem o Estudo Acompanhado (duas horas lectivas), o
Projecto Interdisciplinar (duas horas lectivas) e a Educação para a Cidadania (uma hora
lectiva). Atribui a coordenação da área de Educação para a Cidadania ao director de turma,
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sendo-lhe afecta uma hora semanal, coincidente com o horário dos alunos. Consideramos
que há um reforço do papel que a Educação para a Cidadania deve ter, na medida em que
lhe é atribuído tempo lectivo para ser trabalhada, embora a legislação, que lhe sucede, não a
implemente conforme previsto (acontecendo o mesmo com as outras duas áreas
curriculares não disciplinares).
A formação cívica e a área transversal da educação para a cidadania
Em 2001 surgem dois diplomas que implementam a reorganização curricular do Ensino
Básico (Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro) e a do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º
7/2001, de 18 de janeiro). Nos dois estabelece-se a Educação para a Cidadania como área a
ser realizada transversalmente em todas as componentes curriculares. Para o Ensino Básico
estabelece a Formação Cívica como área curricular não disciplinar, juntamente com a Área
de Projecto e a do Estudo Acompanhado, com carácter obrigatório (Decreto-Lei n.º 6/2001,
art.º 5.º, n.º 3). A incapacidade, para viabilizar a implementação do que estava instituído
para as áreas curriculares não disciplinares (ACND), manifesta-se mais tarde no Despacho n.º
19308/2008, de 21 de julho, que diz o seguinte:
Decorrentes da implementação da reorganização curricular e dos estudos
sobre as ACND, emergem duas preocupações que se traduzem, por um
lado, na excessiva disciplinarização da função docente no 2º ciclo e, por
outro, na existência de alguns constrangimentos ao nível do cumprimento
dos objectivos e das finalidades que presidiram à criação das ACND,
designadamente no que diz respeito ao seu contributo efectivo para a
melhorar e resolver problemas de aprendizagem (Despacho n.º
19308/2008, de 21 de Julho).
Este documento visa realizar alterações que se concretizem numa melhoria efectiva,
considerando que as dificuldades em colocar em prática o que estava determinado, se
devem à existência de critérios de natureza administrativa que prevalecem sobre os de
natureza pedagógica na atribuição de serviço docente (Despacho nº 19308/2008). Considera
ainda, que existe um obstáculo na articulação do trabalho dos docentes das várias áreas
curriculares relativamente ao trabalho a realizar nas áreas curriculares não disciplinares nos
2.º e 3.º ciclos (ibidem). Outro problema assinalado, incide na dificuldade em avaliar as
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competências desenvolvidas pelos alunos nestas áreas. Segundo esta norma, o trabalho a
realizar nas diferentes “áreas deve obedecer a uma planificação que deverá figurar no
respectivo projecto curricular de turma, com a identificação das competências a
desenvolver, as experiências de aprendizagem e a respectiva calendarização” (Despacho n.º
19308/2008, ponto 15). O trabalho desenvolvido nas áreas curriculares não disciplinares
deve ser objecto de avaliação participada e formativa no contexto da turma e de avaliação
global no final do ano lectivo (ibidem, ponto 16).
Salientamos as medidas tomadas por este Despacho, relacionadas com a Educação para a
Cidadania. A Formação Cívica deve ser coordenada pelo director de turma “e o seu tempo
curricular utilizado para, através da participação dos alunos, regular os problemas de
aprendizagem e vida da turma bem como para desenvolver projectos no âmbito da
cidadania e participação cívica” (Despacho n.º 19308/2008, ponto 13). As competências a ser
desenvolvidas em Formação Cívica e Área de Projecto, contemplam as seguintes áreas:
educação ambiental, educação para o consumo, educação para a sustentabilidade,
conhecimento do mundo do trabalho e das profissões e educação para o
empreendedorismo, educação para os direitos humanos, educação para a igualdade de
oportunidades, educação para a solidariedade, educação rodoviária, educação para os
media, dimensão europeia da educação (Despacho n.º 19308/2008, ponto 10). A atribuição
da Área da Formação Cívica, ao director de turma, dá continuidade ao que estava instituído
para a Educação para a Cidadania pelo Despacho n.º 9590/99, de 14 de maio. Concordamos
com Figueiredo (2005) ao considerar que o facto de ser o director de turma o responsável
pela coordenação da formação cívica retira o sentido que deve ser dado a essa área
curricular não disciplinar, reduzindo-a a um tempo para resolver problemas da turma, com
pouco espaço para trabalhar os temas acima descritos.
A Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelece o regime da escolaridade obrigatória e
gratuita para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar, passando esta de 9
para 12 anos. Consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir
dos 5 anos de idade. Este diploma procura assim implementar os princípios da
democratização do ensino definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo. O Decreto-Lei n.º
50/2011, de 8 de abril, cria a disciplina de Formação Cívica para os cursos científicohumanísticos do 10.º ano com uma carga horária de 45 minutos e elimina a Área de Projecto
do currículo do Ensino Secundário. Esta disciplina, que tem como objectivo “reforçar a
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formação nas áreas da Educação para a Cidadania, para a saúde e para a sexualidade”
(Decreto-Lei n.º 50/2011, preâmbulo), não chega a integrar o currículo do Ensino
Secundário, devido à demissão do Governo no mesmo mês da publicação deste diploma.
O fim da formação cívica
Em 2011, o novo Governo de Portugal assina um Memorando de Entendimento com a
Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, como
consequência da ajuda financeira que pediu para enfrentar a grave crise económica em que
o país se encontrava. Esse acordo incide na criação de agrupamentos escolares, diminuindo
assim a contratação de recursos humanos e centralizando os aprovisionamentos,
procurando desta forma a racionalização da rede escolar e consequente poupança em 195
milhões de euros (Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política
Económica, 2011). O Governo submete o país a um plano de austeridade, impondo mais
medidas, para além das enunciadas no Memorando de Entendimento para as diferentes
áreas orçamentais, o que implica uma redução da despesa em educação.
Instituem-se as metas curriculares para o Ensino Básico, com o Despacho n.º 17169/2011, de
23 de dezembro, que põe fim ao documento Currículo Nacional do Ensino Básico –
Competências Essenciais, de 2001. De acordo com a nova constituição do Ministério da
Educação, as competências não devem apresentar todos os objectivos de aprendizagem,
mas estes devem ser decompostos em conhecimentos e capacidades uma vez que “os
conhecimentos e a sua aquisição têm valor em si, independentemente de serem mobilizados
para a aplicação imediata” (Despacho n.º 17169/2011). O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de
Julho, é aprovado em Conselho de Ministros com o objectivo de alterar a estrutura
curricular, permitindo uma maior flexibilização na organização das actividades lectivas,
cabendo às escolas e agrupamentos de escolas decidir sobre a gestão dos tempos lectivos
(entre as aulas de 90 minutos, como foi definido pelos Decretos-Lei N.º 6/2001 e N.º 7/2001
e as aulas de 50 minutos). A autonomia das escolas permite a oferta de disciplinas de escola
e a criação de ofertas complementares (Decreto-Lei n.º 139/2012, preâmbulo). Esta
flexibilização das actividades lectivas tem de conciliar a obrigatoriedade de cumprir com as
metas curriculares (instituídas no Despacho n.º 17169/2011). Consideramos, por isso, que
não permite a autonomia das escolas e agrupamentos de escolas que propõe.
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No mesmo diploma, a Educação para a Cidadania é considerada uma área transversal que
deve ser trabalhada em todas as áreas curriculares, cabendo às escolas decidir incluí-la como
oferta (Decreto-Lei nº 139/2012, art.º 3º, alínea m). A Formação Cívica é assim retirada do
currículo como área não disciplinar de frequência obrigatória. As escolas do 2º e 3º ciclos
têm a responsabilidade de “oferecer componentes curriculares complementares com uma
carga horária flexível em áreas de cidadania, culturais, científicas ou outras” (Decreto-Lei nº
139/2012, art.º 12º, n. º 1). Este diploma define, no âmbito da formação pessoal e social,
que:
As escolas, no âmbito da sua autonomia, devem desenvolver projectos e
actividades que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos,
designadamente educação cívica, educação para a saúde, educação
financeira, educação para os media, educação rodoviária, educação para
o consumo, educação para o empreendedorismo e educação moral e
religiosa, de frequência facultativa (Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de
julho, art.15º).
A Direcção Geral da Educação elabora um documento:Educação para a Cidadania – linhas
orientadoras (actualizado em 2013), onde estão contemplados os domínios a ser
desenvolvidos transversalmente e/ou como disciplina autónoma, no agrupamento de
escolas ou escola não agrupada se assim o decidir (Direção Geral da Educação, 2013). São
definidas as seguintes dimensões da Educação para a Cidadania: educação para os Direitos
Humanos;

educação

ambiental/desenvolvimento

sustentável;

educação

rodoviária;

educação financeira; educação do consumidor; educação para o empreendedorismo;
educação para a igualdade de género; educação intercultural; educação para o
desenvolvimento; educação para a defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado;
educação para os media; dimensão europeia da educação; educação para a saúde e a
sexualidade. Esta orientação reforça o papel que se deve dar à Dimensão Europeia da
Educação, importante para a formação e envolvimento dos “alunos no projecto de
construção europeia, incrementando a sua participação, reforçando a protecção dos seus
direitos e deveres, fortalecendo assim a identidade e os valores europeus” (Direcção Geral
da Educação, 2013, p. 4).
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Com o Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, são adaptados os princípios orientadores da
organização e da gestão dos currículos lançados pelo Decreto-Lei n.º 139/2012. A realização
de trabalhos transversais às diferentes áreas curriculares, no 1º ciclo, deve assim contemplar
as duas áreas curriculares não disciplinares, enriquecendo e desenvolvendo nos estudantes,
competências das tecnologias da informação e comunicação e da Educação para a
Cidadania.
Em março de 2016, é publicado o Referencial Dimensão Europeia da Educação pela Direcção
Geral da Educação (2016), para ser utilizado numa abordagem transversal da cidadania,
como instrumento de referência para o desenvolvimento da cidadania em meio escolar. O
objectivo deste documento é dar a conhecer as instituições europeias e o trabalho
desenvolvido pela União Europeia, a par das outras temáticas apresentadas nas linhas
orientadoras da Educação para a Cidadania (Direcção Geral da Educação, 2013). Há uma
preocupação notória da Comissão Europeia na realização de uma educação que promova
esta organização pelos diferentes estados-membros, reflectida nestes dois documentos.

Tendências legislativas: a criação de uma disciplina de educação para a cidadania
O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória consta de um documento criado pelo
Ministério da Educação, através do Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho, com o objectivo
de ser tomado como referência no trabalho a ser realizado pelas escolas para contribuírem
de forma convergente nas várias dimensões do desenvolvimento curricular. Este documento
resultou de um debate e discussão pública, procurando ser enriquecido com os diversos
contributos. Fundamenta-se na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), com vista
à progressiva democratização do ensino, garantindo um ensino de qualidade que permita
mais oportunidades educativas a todos. Considera o perfil dos alunos como um referencial
educativo e é neste sentido que o Despacho n.º 6478/2017 apresenta os seus objectivos:
Com efeito, urge garantir, a todos os jovens que concluem a
escolaridade obrigatória, independentemente do percurso formativo
adotado, o conjunto de competências, entendidas como uma interligação
entre conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, que os torna aptos
a investir permanentemente, ao longo da vida, na sua educação e a agir
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de forma livre, porque informada e consciente, perante os desafios
sociais, económicos e tecnológicos do mundo atual (Despacho N.º
6478/2017, de 26 de julho).
Em setembro de 2017, é apresentada a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
resultado do trabalho realizado pelo grupo criado para esse efeito, pelo Despacho n.º
6173/2016, de 10 de maio. O Governo coloca à disposição das escolas, que voluntariamente
o queiram implementar, o projecto de autonomia e flexibilidade dos Ensinos Básico e
Secundário, em regime de experiência pedagógica a iniciar no ano lectivo de 2017/2018
(Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho). Esta experiência contempla a Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania e o alcance das competências definidas pelo perfil dos alunos
à saída da escolaridade obrigatória e apresenta como um dos princípios orientadores: a
“promoção da Educação para a Cidadania e para o desenvolvimento ao longo de toda a
escolaridade obrigatória” (Despacho n.º 5908/2017, art.º 3.º, alínea n). O artigo 10.º dedicase às componentes da Cidadania e Desenvolvimento e das Tecnologias de Informação e
Comunicação, indicando para o 1º ciclo a abordagem transversal. Nos 2º e 3º ciclos, essas
componentes podem funcionar como disciplina semestral, anual ou outra (ibidem). Nos
cursos de educação e formação de jovens de nível Básico e no Ensino Secundário, a
componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento tem o contributo de todas as
disciplinas e componentes de formação que constam nas matrizes curriculares-base
(Despacho n.º 5908/2017, art.º 10º, n.º 13).
Esta experiência está ainda a decorrer em mais de 200 escolas, pelo que não temos
informação que nos permita obter conclusões válidas sobre a sua implementação. De acordo
com o relatório da OCDE (2018), sobre a análise realizada ao projecto de autonomia e
flexibilidade curricular, o sistema de ensino português é demasiado centralizado e choca
com esta medida que propõe a autonomia das escolas. A OCDE (2018) recomenda que o
Ministério da Educação estenda este projecto às escolas que voluntariamente optem por
integrá-lo, pois através de uma adesão livre, será mais fácil implementar esta transformação
que promove mais iniciativa e inovação curricular. Há, no entanto, um obstáculo neste
projecto, pois não contempla o fim dos exames nacionais de acesso ao Ensino Superior. A
escolaridade obrigatória está organizada e dependente destas provas que condicionam o
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trabalho dos professores, ao mesmo tempo que levam os alunos e respectivas famílias a
viver com mais ansiedade a preparação e a realização dos exames (OCDE, 2018).

Conclusão
A análise que fizemos da legislação portuguesa permite-nos verificar que a Educação para a
Cidadania tem merecido a atenção de vários governos, procurando o desenvolvimento de
cidadãos autónomos, responsáveis, que façam uso de valores humanistas em toda a sua
acção na comunidade. No entanto, deparamos com alguma dificuldade em encontrar o
caminho da Educação para a Cidadania, fazendo-se várias tentativas, que vão desde a
criação de uma disciplina que não cumpre esses requisitos, até à dificuldade em aplicá-la na
transversalidade com que deve ser abordada.
A educação tem sido alvo de diferentes políticas que são implementadas pelos sucessivos
governos, sendo sujeita a mudanças nas linhas que se traçam sempre que mudam os
partidos políticos que compõem o Governo. Essas alterações que emergem juntamente com
as novas constituições dos Ministérios, não permitem que os passos dados pelas anteriores
continuem a ser seguidos, mesmo quando há aspectos que não tiveram tempo para ser
avaliados. Entendemos que houve momentos de recuo na implementação de uma Educação
para a Cidadania, quer devido a dificuldades de natureza financeira, quer devido à
dificuldade expressa pelo próprio legislador em executá-la. Por outro lado, consideramos
necessária a formação de professores para se envolverem numa Educação para a Cidadania
transversal a todas as áreas curriculares e disciplinares. A educação deve preparar os
indivíduos para o exercício da cidadania, e não simplesmente para a integração num lugar no
mercado de trabalho, como tem sido o seu apanágio. A materialização de uma Educação na
e para a Cidadania requer, no nosso entender, mais implicação do legislador, dos docentes e
da comunidade, que têm de se empenhar nesta tarefa que é de todos.
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Resumo
Este estudo investiga a presença de Cândida Florinda Ferreira, transmontana, natural do
concelho de Macedo de Cavaleiros, professora do ensino primário e a 1ª educadora que
exerceu funções educativas no 1º Jardim-de-infância da cidade de Bragança em 1917. O
objetivo principal deste trabalho é dar maior visiblidade a uma mulher e ao papel
desempenhado na sociedade transmontana e por inflûencia a nível nacional, nas primeiras
décadas do século XX, num tempo onde predominavam essencialmente os feitos dos
homens. Trata-se de uma figura quase desconhecida para o campo educacional, com papel
de destaque na sociedade portuguesa durante a 1ª república e primeiros anos do estado
novo. O paradigma de investigação que sustenta este estudo integra-se numa perspetiva
hermenêutica,

utilizando

metodologias

de

análise

qualitativa

na

interpretação

multidimensional dos problemas equacionados e numa heurística de procura de
documentos. Nesta investigação recorri a fontes históricas em especial ao acervo histórico
da Câmara Municipal de Bragança bem como à imprensa periódica da mesma cidade. Nesta
investigação apresento dados novos para o campo histórico educacional sobre esta
educadora e o lugar de destaque que ocupou na sociedade. Mostar o seu poder de
intervenção e influência que a levou a ser a 1ª mulher portuguesa a defender a tese de
doutoramento na Universidade de Coimbra e a capacidade de publicação que demonstrou
como autora de diversos livros. Tornou-se professora do magistério primário de Bragança e
valorizou sempre o papel que as mulheres ocupavam nos Países desenvolvidos. Estudou
literatura na Universidade de Sorbone e foi “persona non grata” pelo estado de Salazar,
precisamente por ser uma voz incomodativa que lutou pelos direitos e emancipação da
mulher.
Palavras Chave: história da educação, jardim-de-infância, emancipação da mulher, 1ª
república, estado novo.
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Introdução
Cãndida Florinda Ferreira, foi uma das quatro primeiras Professoras primárias que
exerceram funções docentes como Educadoras de Infância da cidade de Bragança. Foi em
1917, que juntamente comJosefa dos Santos Lopes, Amélia Beatriz Charula Madeira e Lídia
Augusta RamosDas professoras que exerceram funções docentes no 1º Jardim de infância de
Bragança. Foi esta Educadora aquela que mais se destacou e que obteve mais méritos. Ela
retrata com objectividade, o perfil de professora que dedicou muito de si a esta instituição
nos seus primeiros anos de funcionamento. Desempenhou um papel fundamental na
abertura e funcionamento desta verdadeira “Nova Escola”. Um bom início era fundamental
para o sucesso e aceitação do estabelecimento pela sociedade de Bragança.

1. A educadora/professora
Cândida Florinda Ferreira era natural de Talhinhas, concelho de Macedo de Cavaleiros, onde
nasceu a 24/7/1893, proveniente de família não abastada, foi residir com os seus pais para
Bragança. Dos dez aos catorze anos estudou num colégio em Lisboa. Mudou-se para o Porto
onde estudou dos quinze aos dezasseis anos noutro colégio. Fez o curso liceal, a 7ª. Classe
de Ciências, a 5ª classe de Alemão e o 3º ano de Desenho das escolas industriais. Aos
dezasseis anos fez exame de admissão de habilitação ao Magistério Primário na Escola
Normal de Bragança (Alves, 2000:tomo VII: 654-655), onde se formou professora primária,
em 8/7/1912, com a classificação de 18 valores. Conforme consta do seu registo biográfico
(AHME, registo biográfico 210, Cx. 2492), iniciou funções docentes na Escola Masculina da
aldeia de Talhas, do concelho de Macedo de Cavaleiros, onde foi professora interina de 3 de
janeiro a 31/8/1913. Posteriormente esteve alguns meses sem escola e foi colocada
temporariamente, em 3/2/1914, na escola masculina da aldeia de Caçarelhos, do concelho
de Vimioso, onde lecionou até 1/1/1917. Em 26/1/1915, passou a professora a título
definitivo. Foi nomeada professora do 1º Jardim de infância de Bragança designado por
“Escola Infantil de Bragança (EIB)” (Funcionou entre 1917 e 1934), dia 8/11/1916 (DG, Nº
296, III Série, 19/12/1916). No dia 29/12/1916 foi notificada pela Câmara para tomar posse
até ao dia 3 de janeiro do ano seguinte.
Dia 1/1/1917 enviou ofício à Comissão Executiva da Câmara Municipal de Bragança (CECMB)
solicitando autorização para residir no edifício da EIB, nos compartimentos não utilizados
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para o seu funcionamento (Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Bragança (AHCMB),
Lv. correspondência expedida, 1/1/1917, 571: fl.282). A Câmara autorizou por considerar ser
de toda a conveniência para auxiliar na conservação da escola (AHCMB, Lv. 20, 1917:118v).
Residiu pouco tempo nas instalações habitacionais da EIB: - apenas até 4/4/1917 (AHCMB,
Lv. 20, 1917:181f).
Iniciou funções no dia 7 de janeiro como professora e Diretora da EIB, onde esteve até
30/10/1917. Durante esse tempo esteve dois meses no Porto para obter formação em
Ensino Infantil na Escola Infantil anexa à Escola Normal daquela cidade. Manifestou-se ser
uma professora respeitada, muito inteligente, dinâmica e influente na sociedade
Bragançana, mantendo boas relações, quer com a Câmara Municipal quer com a Inspeção
Escolar, com quem tinha que tratar assuntos sobre o funcionamento da EIB, como podemos
constatar através do Livro de Atas e de correspondência da Câmara Municipal (AHCMB, Lv.
20, 1917:188f).
Era importante para a EIB ter professores com estas caraterísticas naquela fase de
implantação. Graças ao bom desempenho realizado como professora, tanto na EIB como nas
outras escolas onde exerceu, foi convidada para auxiliar nos exames da Escola Normal do
Magistério Primário de Bragança. Veio a ser nomeada professora interina da referida escola,
dia 24/10/1917, vindo a tomar posse dia 2 de novembro do mesmo ano, onde permaneceu
até dia 21/2/1918 (AHCMB, Lv. 21, 1918:60v).
A mudança desta professora para a Escola Normal foi motivo de orgulho para a EIB por lhe
ter proporcionado o desempenho daquelas importantes funções. Mas também teria sido
prejudicial se não tivesse voltado. Logo no dia a seguir, a ter saído da Escola Normal, dia
22/2/1918, entrou em exercício a título definitivo na EIB, até 26/6/1919. O período em que
esteve na EIB, este foi o seu melhor tempo de funcionamento. Constantemente alertava a
Câmara das necessidades da escola para execução de arranjos, aquisição de material
pedagógico manifestando a sua preocupação constante, com o bom funcionamento do
estabelecimento que dirigia. A professora Cândida Florinda enquanto esteve na Escola
Normal também estudava Música. Foi autorizada a usar o piano existente na EIB depois do
horário de saída das crianças.
Terminou funções novamente na EIB e foi nomeada para a Escola Primária Superior de
Bragança no dia 11/5/1919, entrando ao serviço dia 26 de junho do mesmo ano, onde
exerceu até 30/6/1926. Entretanto, com a intenção de prosseguir os seus estudos, ingressou
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no curso de letras da Universidade de Lisboa, em 1927, sendo também nomeada professora
na Escola Primária Feminina nº 51, da freguesia da Sé de Lisboa, no dia 11/5/1927, onde
iniciou funções no dia 6 de outubro do mesmo ano. Acumulou ainda as funções de Diretora
até dia 23/4/1928. Dia 24 de Abril desse ano passou a trabalhar na Escola Primária feminina
nº 16, da freguesia de Santa Isabel, de Lisboa.
Em 1928 tirou o curso de Literatura Italiana com a intenção de ir estudar para Itália. Em 1930
obteve uma bolsa de estudo concedida pelo Governo daquele País que lhe permitiu
frequentar a Universidade de Perugia. O Governo Português incumbiu-a de elaborar um
relatório sobre o Ensino Primário de Itália (Alves, 2000:Tomo VII: 654-655).A sua energia e a
ânsia de saber fizeram dela uma aluna distinta na Universidade e nas Instituições em que
obteve o curso liceal. Conseguiu tudo isto graças ao seu notável esforço e ainda lhe sobrava
tempo para ministrar particularmente explicações a alunos que pediam a sua colaboração,
obtendo, por esta via, proventos para financiar os seus estudos, na parte não coberta pelo
seu vencimento de professora.
Tinha uma brilhante folha de serviços no Magistério pelo elevado número de alunos sempre
bem habilitados que apresentou todos os anos a exame. Ainda conseguiu efetuar diversas
publicações:
Em 1929 publicou a obra de estudos de investigação histórica A guerra da sucessão no
distrito de Bragança; em 1931 a obra Carrazeda de Ansiães – Notas Monográficas e a obra
Talhinhas e as Guerrilhas Liberais; - Em 1934 publicou a obra A função educadora da história,
tese apresentada ao Júri de exame de Estado para o 12º grupo do Magistério Técnico
Profissional; Em 1935 publicou a sua obra mais famosa “A mulher portuguesa
contemporânea constituída por uma série de artigos publicados. No mesmo ano publicou
ainda, numa revista escolar, uma conferência que realizou no Jornal O Século intitulada A
marquesa de Alorna, D. Leonor de Almeida Portugal.
Fazendo uso das suas competências de professora, publicou ainda, em 1936: - o livro dos
contos Os sete pecados mortais; - o texto de uma conferência que realizou sob o tema Da
necessidade do conhecimento da História e da literatura pátrias; - a obra Castros e Castrelos
– A mulher nesses centros guerreiros; - e a dissertação, apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, para o ato de doutoramento A guerra dos cem anos – Seus reflexos
em Portugal.
Depois de diplomada em Letras defendeu a sua tese de doutoramento atrás referida, na
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universidade Lisboa nos dias 13 a 16/1/1937. Segundo Alves (2000, Tomo X: 670), foi a
primeira mulher portuguesa que até àquela data, tentou obter as “insígnias doutorais”,
como referiu o Presidente do Júri. Não conseguiu, no entanto, esse distinto feito. A esta
ocorrência se refere Alves, (2000, Tomo X: 670) da seguinte forma:
O acto correu brilhante, segundo dia a dia iam informando os jornais, mas os
examinadores reprovaram-na: por não atingir a bitola? Por antifeminismo?
Por a ciência oficial andar sempre atrasada? Não sei, e somente que Nicolau
Tolentino foi reprovado num concurso de literatura, Pasteur num de Química,
Galois num de Matemática, e tantos outros que espargiram glória bastante
para imortalizar a ciência oficial dos seus examinadores condenados, sem a
coragem de tais reprovações, ao olvido da história. (Tomo X: 670)
Postulava que a educação devia começar “no lar ou na família”, desde que, o indivíduo
“estivesse em condições de ser educado”. Mas era mais adepta da educação coletiva para
grupos de alunos ministrada nas Instituições educativas e valorizava as relações sociais e as
metas ideológicas a atingir. Queria uma educação acessível para todos, sob a direção do
Estado ou sob a sua fiscalização (C. Ferreira, 1934:4).
Reconhecia à educação efeitos decisivos sobre a estrutura psíquica do Homem, cuja
natureza se moldaria aos tipos educativos postos em ação. No seu entender, a ação da
educação era poderosa e absoluta. No entanto, por maior que considerasse a sua eficácia no
indivíduo e na sociedade, afirmava que não conseguia expulsar do espírito do homem a ação
que sobre ele exerciam a tradição, as crenças e a hereditariedade. A educação quando muito
atenuava-lhe os efeitos, restringia-lhe a ação e desempenhava papel inibitório.
Em determinadas circunstâncias, principalmente quando o homem é vítima
de grandes abalos morais, quando as paixões o avassalam ou quando
estigmas hereditários, e tantos são eles, o empolgam, a acção da educação
perde muito da sua energia, diminui e quase desaparece. São, porém, casos
extraordinários, violentos e transitórios, que em nada enfermam o valor da
educação como elemento modelador. (Ibid:5)
Definia educação como a “acção de educar”, era formar o indivíduo em harmonia com um
objetivo determinado que, variável no tempo e no espaço, devia ser constituído “pelo
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desenvolvimento equilibrado das aptidões físicas, intelectuais, morais e estéticas que façam
do homem individual o homem social” (Ibid.:6). Devia em seu entender, ser o elemento
consciente e solidário do progresso da Humanidade em todas as manifestações da vida
coletiva, proporcionando-lhe assim, “os materiais necessários para a imaginação formular
novos ideais”(Ibid: 6).
Cândida Florinda demonstrou ser uma mulher memancipada num mundo dominado por
homens, manifestando-se, escrevendo sobre a emancipação das mulheres afirmando-se
“esperançada em que outras mulheres se empenhem nesta generosa empresa de
emancipação feminina, procurando assegurar à vitima multissecular de tantos preconceitos
e de tantas injustiças, a posição que de direito lhe cabe na sociedade” (C. Ferreira, 1935:45).
Considerava que a mulher tinha que ter uma atitude muito mais participativa na sociedade.
Defendia que as mulheres deviam frequentar a escola, dado o número reduzido de mulheres
que o faziam, situação que contribuía muito para o aumento do analfabetismo em Portugal,
que segundo ela, “se ceva principalmente na mulher”. Valorizava as poucas mulheres que
frequentavam a escola, incentivando as outras para a importância da formação cultural,
condição importante para um bom ambiente familiar.
Fazia parte do grupo de mulheres portuguesas que conseguiram a sua emancipação
económica, condição essencial para a emancipação em todos os outros campos da múltipla
e complexa vida social. Surgiram mulheres em campos intelectuais com profissões de relevo
como médicas, advogadas, contabilistas, escritoras e essencialmente professoras “O
professorado, a advocacia e a medicina são outros campos de acção da mulher
contemporânea, que se vê um tanto ou quanto liberta de arcaicos preconceitos e estultas
pretensões que lhe vedavam o acesso às profissões intelectuais” (Ibid: 26).
Valorizava o papel que as mulheres ocupavam nos Países desenvolvidos, lamentando-se,
nestes termos: “Infelizmente vamos muito aquém dos povos que marcham na vanguarda da
civilização” (Ibid). No Magistério, a mulher apenas conseguia exercer no Ensino Primário,
pois o secundário era-lhe “ferozmente disputado”, só depois de muitos anos é que
conseguiam colocar-se. O ensino superior era “fortaleza inexpugnável, defendida pela sanha
dos homens que nele se alcandoraram e que, por estultícia e anacrónica cerebração,
consideram torre de marfim interdita à mulher” ou “o jardim das Hespérides vedado à
mulher” (Ibid: 27). Os homens cada vez menos se interessavam pelo Magistério primário por
“se ganhar pouco” “estes mais facilmente que a mulher, encontram outros labores mais
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rendosos e para cujo exercício não se exigem as habilitações oficiais” (Ibid.). Cândida
Florinda falava por experiência própria pois essas dificuldades terão sido sentidas por ela.
Sobre o facto de as mulheres trabalharem fora de casa, preocupava-a sobretudo a situação
das crianças que ficavam ao abandono na sua ausência. Estas mereciam lugares próprios
adequados como a Escola Infantil, e não ficarem entregues a si próprias ou a pessoas
desaconselhadas, “A mulher que trabalha fora de casa vê-se afastada dos filhos que entrega
aos azares dissolventes das ruas, ou confia aos cuidados, bem pouco carinhosos, em regra,
de vizinhas ou de mercenárias a quem a miséria também flagela” (C. Ferreira, 1935:23).
Estas mulheres, segundo Cândida Florinda, por vezes não podiam expandir os seus
sentimentos maternais, porque eram “violentadas pelas chamadas conveniências sociais a
entregar os filhos, primeiro a amas mercenárias, depois a educadoras estrangeiras de
preferência” (Ibid: 28). Considerava que as educadoras estrangeiras moldavam os caracteres
das crianças “e não podem encher o vácuo que neles deixa a falta do calor da mãe”.
Defendia, como solução, a colocação das crianças nas Escolas Infantis, mas sem internato e
com professoras portuguesas. Considerava que deveriam aumentar “em número bastante e
com os recursos suficientes para assegurarem os primeiros anos da criança, e ao mesmo
tempo, devem constituir verdadeiras escolas da arte ou ciência” (C. Ferreira, 1935:38).
Como as suas ideias iam contra as do Regime então instituído, deixou de se fazer ouvir
depois de 1936, altura em que o Governo do Estado Novo fazia sentir, cada vez mais, o
poder controlador de opiniões, através da Censura então estabelecida (Ó, 2003).
A fase histórica em que torna público o seu pensamento cívico coincide com a da rápida
afirmação do Estado Novo. É na verdade sintomático que o ano de 1936 encerre para ela,
com pouco mais de quarenta anos, o breve ciclo das suas tomadas de posições cívicas, e
seja, simultaneamente, a data em que o regime autoritário pode celebrar ao fim de uma
década agitada, a vitória sobre os seus inimigos (p. 543).
Teria sido para o Estado Novo uma voz incomodativa, num período em que se desejava que
a mulher ficasse em casa a educar os filhos, em vez de os enviar para a Escola Infantil, como
se verificou com a criação da Obra das Mães para a Educação Nacional, criada em 1936, e o
fim do Ensino Infantil público em 1937. Esta professora teve, até à entrada do Estado Novo,
sempre uma avaliação muito positiva da sua efetividade e qualidade do serviço, classificada
com a nota de Bom. Por coincidência, talvez, depois do ano letivo de 1932/34 obteve
sempre a nota de suficiente (AHME, registo biográfico 210, Cx. 2492).
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Depois deste período estudou literatura na Universidade de Sorbone, em França, nos meses
de agosto e setembro de 1937. Em agosto de 1939 ainda tentou ausentar-se para o
estrangeiro, mas acabaria por desistir. A este facto se referem os seguintes Despachos:
“Autorizada a ausentar-se para o Estrangeiro, (DG, Nº181, de 5/8/1939) – Aceite a
desistência da autorização anterior, (DG, Nº 295, de 20/12/1939)” (AHME, registo biográfico
210, Cx. 2492). Finalmente, é de referir que o ano de 1944 exerceu as funções de Diretora do
Colégio D. Teresa Afonso, em Algés (Ó, 2003:541-543). A sua atividade docente terminou
com o pedido de exoneração no ano de 1945 com trinta e dois anos de serviço (DG, Nº 23,
27/1/1945).

Conclusão
Cãndida Florinda Ferreira deixou-nos um legado de resiliência face aos obstáculos que a
sociedade coloca à mulher portuguesa num período importante e decisivo da história de
Portugal em geral e da história da Educação em Portugal, em particular. Um período de
muita valorização da educação e formação da criança – a 1ª república, e em contraste outro
perído de desvalorização que foi todo o tempo do estado novo. Acabou por ser “persona
non grata” por este último regime político. Não terá sido devido à sua envolvência em
muitas atividades pois estas apenas lhe aumentavam o prestígio e o mérito. Terá, em meu
entender, sido devido ao incómodo que uma mulher inteligente provocava a um regime que
se queria totalitário e controlador como se veio a revelar até 1974.
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Resumo
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem desempenha um papel fundamental na
construção do conhecimento e, esta a avaliação deve ser coerente e contínua de todo o
processo. Foi neste contexto que se realizou o estudo com objectivo de analisar o contributo
dos testes objectivos no processo da construção do conhecimento dos estudantes. Para o
efeito, recorreu-se a um estudo do tipo descritivo, utilizando uma abordagem mista, todavia
com um enfoque predominante na vertente qualitativa, da qual fizeram parte 68
participantes, sendo: 54 estudantes e 14 professores. Dos 54 estudantes, 27 são do primeiro
ano, frequentando o segundo semestre, 16 do segundo ano, frequentando o quarto
semestre e 11 do terceiro ano, sexto semestre. A escolha dos participantes (professores e
estudantes) foi feita com base na amostragem não probabilística por conveniência. Em cada
turma, os estudantes foram divididos em grupos de discussões para darem as suas opiniões
em relação o contributo dos testes objectivos na construção do conhecimento. As sessões
de discussões com os estudantes e a entrevista com os professores foram realizadas em dias
diferentes. Para a obtenção da informação, recorreu-se à revisão bibliográfica, à análise
documental e à entrevista semi-estruturada. A última técnica foi dirigida aos professores (de
forma individual) e aos estudantes foi em grupos focais, o que permitiu criar ambientes de
debate em torno do contributo dos testes objectivos na construção do conhecimento dos
estudantes. A partir da análise documental constatou-se que alguns dos enunciados dos
testes encontrados apresentam questões ou perguntas do tipo escolha múltipla, verdadeiro
ou falso. Portanto, as questões aplicadas com frequência são as de escolha múltipla, em
seguida as de verdadeiro ou falso. Os resultados evidenciam que tanto os professores
quanto os estudantes do curso de Enfermagem preferem os testes objectivos, em
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detrimento de outros tipos de testes, facto que pode estar relacionado com a sua rapidez e
facilidade de aplicação e geração imediata de retorno. O estudo revela, também, que os
testes objectivos não reflectem o conhecimento dos estudantes, porque os resultados não
são fiáveis, estes resumem-se na atribuição de notas e não na capacidade de o estudante
poder desenvolver os conhecimentos.
Palavras-chave: Aprendizagem, Avaliação, Conhecimento, Testes Objectivos.
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Abstract
The teaching and learning process evaluation, plays a fundamental role in the construction
of knowledge and this must be coherent and continuous throughout the process. It was in
this context that the study with the purpose of analyzing the contribution of objective tests
in the process of student knowledge construction was carried out. For this reason, a
descriptive study was applied using a mixed approach focusing on the qualitative method
with a sample of 68 participants, consisting of 54 students and 14 lecturers. Among the 54
students, 27 were in the first year, attending the second semester, 16 of them from second
year, attending the fourth semester and 11 from the third year, in their sixth semester. The
participants were chosen using a non-random by convenience sampling in each class, where
students were divided into focus group discussions to give their opinion regarding the
contribution of objective tests to knowledge construction. The discussions with the students
and the interviews with the lecturers were held on different days. The information was
obtained by desk review, documentary analysis and indepth interview. The indepth
interview was applied to lecturers (individually) and focus group discussions were used to
students, which allowed the creation of debate environments around the contribution of
objective tests in the construction of students' knowledge. The evidence from the
documentary analysis showed that some of the elaborated test papers presented questions
in multiple choice style and true or false. Therefore, the frequently applied questions are
those of multiple choice, followed by those of true or false. This reflects that both lecturers
and students of the Nursing course prefer objective tests, to the disadvatage of other types
of tests, which may be related to speed, easy application and immediate generation of
feedback. Furthermore, the study reveals that objective tests do not reflect students'
knowledge because they are summarized from the marks of regular assignments and not on
the students’ ability to develop knowledge by discussing their arguments thus the results of
the objective tests are not reliable.
Keywords: Learning, Assessment, Knowledge, Testing Objectives.
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Introdução
No decorrer das actividades de ensino e aprendizagem, o professor não só avalia os seus
estudantes, mas também ele é avaliado. Tal como referem Lemos e Sá (2013, p.54), “a
avaliação acontece nos mais diversos e corriqueiros momentos da vida. Avaliamos o que
fazemos, o que ouvimos, o que gostamos e o que não gostamos”. Muitas vezes, estas
avaliações que ambos (estudante e professor) permitem orientar o ser humano a seguir um
determinado caminho.
“Avaliação é um meio de que o professor dispõe de obter informações a respeito dos
avanços e das dificuldades dos alunos, constituindo-se como um procedimento permanente,
capaz de dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem” (Neto e Aquino, 2009, p.227).
Neste contexto, a avaliação desempenha um papel importante no processo de ensino e
aprendizagem, visto que não se deve apenas focalizar na atribuição de notas aos estudantes.
Ela deve centrar-se nos intervenientes envolvidos no processo, com o intuito de que todos
estejam no processo de aprendizagem.
Assim, para avaliar a evolução das actividades do estudante e do professor, são aplicados
testes, que podem ser subjectivos e objectivos, mas com maior predominância para a
utilização dos testes objectivos. Deste modo, um estudo, realizado no Brasil com o título
“Planeamento da avaliação escolar: Proposições”, Villas Boas (1998)refere que,
as questões objectivas de testes constituem um meio rápido e
eficiente de se avaliar a aprendizagem de factos simples, como datas,
nomes, vocabulários de língua estrangeira, habilidades básicas de
multiplicação e adição. Essas questões não são apropriadas para se
avaliar a compreensão de conceitos e princípios (p.25).
Um outro estudo, realizado em 2009 na África do Sul, traduzido em Português em Maputo,
com o título “Psicologia Educacional-Uma Perspectiva Africana”, diz que um “teste objectivo
é aquele que pede respostas curtas, o que pode consistir numa palavra, numa frase ou numa
oração” (Mwamwenda, 2009, p.326).
A abordagem do tema justifica-se pelo facto de que, ao longo da actividade de docência,
vem-se observando que alguns professores, no acto de avaliação da aprendizagem dos seus
estudantes, têm usado frequentemente testes objectivos, tais como, os de escolha múltipla,
verdadeiro ou falso, respostas curtas, formas de correspondências e preenchimento de
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lacunas. Verifica-se ainda que alguns desses professores adoptam um único tipo de
perguntas desde o início até ao fim do teste. Contudo, De Oliveira e Dos Santos (2005)
argumentam que,
qualquer que seja a metodologia de ensino adoptada, não há como
utilizar ou dar maior importância a um único modo de avaliar, visto
que se um professor restringe-se apenas um instrumento de avaliação
o resultado poderá não ser confiável, ficando restrito a um momento
exclusivo e a uma única forma de aferir o conhecimento do estudante
(p.119).

1. Referencial teórico
1.1.

Processo de construção de conhecimento

Para que o processo de construção de conhecimento funcione de forma eficaz é necessário
que haja uma avaliação contínua, no sentido de permitir ao professor obter informações
importantes e consistentes para reorientar o processo de ensino e aprendizagem. Assim,
Arja Castañon (2007, p.118) refere que “a construção do conhecimento exige uma
interacção entre o sujeito e o objecto. O sujeito é activo a partir da acção, constrói as suas
representações do mundo interagindo com o objecto do conhecimento”.

Para Correia et al. (2001), a construção do conhecimento é o momento importante porque
pressupõe o contacto directo com o meio onde o sujeito se confronta com situações
diversas, que lhe permitem formular hipóteses para interpretar os fenómenos que surgem à
sua volta.

1.2.

Importância da avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação dos estudantes constitui uma fonte de informação importante no processo de
ensino e aprendizagem, ela estimula o processo de construção do conhecimento, uma vez
que eles fazem registo da sua aprendizagem. Para Darsie (1996, p.51), “a avaliação deverá
possibilitar ao aluno o acompanhamento do seu próprio processo de construção do
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conhecimento, encorajando-o a comprovar e ou a refutar hipóteses”. Desta forma, a
avaliação deve ser uma actividade dinâmica e comunicativa que leve o aluno a fazer uma
reflexão da sua aprendizagem.
1.3.

Testes objectivos

Segundo Zapala e Lima (2014, p.243), os testes objectivos “não possibilitam ao aluno
demonstrar todos os conhecimentos adquiridos no processo de ensino aprendizagem,
delimitando suas respostas”.
Nesta perspectiva, Araújo et al. (2002, p.49) referem que os testes objectivos “tendem a
encorajar a memorização arbitrária de informação sacrificando, em geral, aqueles alunos
que construíram, de maneira própria, conhecimento sobre um dado domínio”.
Por sua vez, Marchezan (2006) afirma que os testes objectivos são subjectivos por natureza,
porque a forma em que são formuladas as questões, as opções e as distracções que fazem
parte de cada questão e o conteúdo linguístico que dá o sustento à própria prova são
decididos pelo professor no momento da elaboração. Desta forma, a subjectividade destes
testes faz com que os alunos acertem as questões por um mero acaso ou errem todas.

1.4.

Prática de correcção de testes

Após a realização do teste é imperioso que o professor faça a correcção juntamente com os
alunos na sala de aula, visto que esta prática ajuda os alunos a ultrapassarem as dificuldades
encontradas na prova. Tal como refereGatti (2003), a correcção da prova é o momento de
extrema importância, permite aos alunos participarem nas discussões de forma activa e
interactiva, no sentido de perceber porque cada questão apresentada se considera correcta
ou errada, para sanar as principais dificuldades encontradas e o professor reorientar o
processo de ensino e aprendizagem.
Segundo De Moraes (2011, p.252), “a correcção deve servir para que o professor possa
levantar o maior número de informações sobre a situação em que seus alunos se encontram
e a partir disso chegar a conclusões sobre o que precisa ser feito”. Desta forma, para que o
aluno supere as suas dificuldades, é necessário que o processo de correcção da prova seja
comunicativo e interactivo entre o professor e ele, para permitir ao mesmo dar o seu ponto
de vista em relação às questões apresentadas.
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2. Metodologia
O estudo foi realizado em Moçambique, na Província de Nampula, na Universidade Lúrio,
Faculdade de Ciências de Saúde, no ano de 2015. A Universidade Lúrio situa-se no Norte de
Moçambique, na Província e cidade de Nampula, no Posto Administrativo de Natikiri, no
bairro de Marrere, rua número 4250.
O estudo dá enfoque ao curso de licenciatura em Enfermagem, o qual foi aberto em 2011
com o propósito de responder às necessidades e exigências do país na área de saúde. Neste
contexto, foi realizado um estudo do tipo descritivo, com uma abordagem mista, no entanto,
o enfoque vai para a componente qualitativa.
No estudo, participaram 54 estudantes, dos quais 27 são do primeiro ano, frequentando o
segundo semestre, 16 do segundo ano, frequentando o quarto semestre, e 11 são do
terceiro ano, no seu sexto semestre. Na pesquisa, também participaram 14 professores.
A escolha dos participantes (professores e estudantes) foi feita com base na amostragem por
conveniência. À medida que os estudantes do mesmo ano ficavam disponíveis, formava-se
um grupo de discussão. A composição dos grupos de discussões variava entre 5 e 9
estudantes. Esta discrepância numérica deveu-se ao facto de, como se referiu
anteriormente, os grupos terem sido formados de acordo com a disponibilidade dos
estudantes. Assim, começou-se a trabalhar com a turma do segundo ano, onde foram
formados 2 grupos de discussão de 8 estudantes, em seguida, trabalhou-se com a turma do
primeiro ano e foram formados 3 grupos de discussão de 9 estudantes cada. Por último,
trabalhou-se com a turma do terceiro ano, onde foram formados 2 grupos de discussão, dos
quais 1 com 5 estudantes e o outro com 6.
Em relação aos professores, a entrevista realizou-se de forma individual e em dias
diferentes, contudo, para 2 professores, o trabalho foi realizado no mesmo dia e em horários
diferentes. Cada um ia sendo contactado de acordo com a sua disponibilidade e marcava-se
o dia da entrevista.
Para a obtenção da informação, recorreu-se à revisão bibliográfica, à análise documental e à
entrevista semi-estruturada. A última técnica foi dirigida aos professores de forma
individual, e aos estudantes, em grupos focais, o que, a estes últimos, permitiu criar
ambientes de debate em torno do contributo dos testes objectivos na construção do
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conhecimento dos estudantes. Cada sessão de entrevista aos grupos focais tinha a duração
mínima de 50 minutos e máxima de 1 hora.
Foi garantido aos participantes o sigilo da sua identidade, também foram explicados os
objectivos do estudo e o facto de a participação ser de carácter voluntário e o participante
poder retirar-se da pesquisa a qualquer momento sem nenhuma penalização.
Foram inclusos no estudo professores que leccionaram no curso de Enfermagem no ano de
2015, primeiro semestre, os quais aceitaram participar no estudo. Os estudantes do curso de
Enfermagem do primeiro, segundo e terceiro anos de 2015, primeiro semestre, também
concordaram em participar no estudo.
Foram excluídos os estudantes e professores que não aceitaram participar no estudo e
aqueles que se encontravam doentes no momento da sua realização.

3. Apresentação, análise e discussão

Como foi referido anteriormente, realizou-se uma análise documental com base nos exames
das disciplinas que apresentavam as condições previstas no processo de ensino e
aprendizagem, nomeadamente enunciado e guia de correcção.
Para a apresentação e análise dos dados resultantes das entrevistas, utilizou-se o modelo de
análise baseado no conteúdo e nas seguintes categorias de análise:


Formação e experiência dos professores;



Anos de frequência dos estudantes;



Tipos de testes de preferência;



Realidade percebida em relação aos testes objectivos;



Práticas de discussão em volta do teste corrigido.
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3.1.

Resultados da análise documental

3.1.1. Existência de exames
No que concerne à análise documental, foram analisados os exames encontrados e
consoante as disciplinas definidas na grade curricular do curso a serem leccionadas no
período em estudo. Os mesmos exames constituem uma matéria evidente para se
determinar os tipos de testes e questões aplicados pelos professores que leccionaram no
mesmo curso.Para este estudo, foram analisados exames das disciplinas do primeiro
semestre de 2015, do primeiro, segundo e terceiro anos do curso de Enfermagem e
constatou-se que, das 20 disciplinas leccionadas pelos professores no mesmo período, 17
(85%) apresentaram o enunciado e os respectivos resultados dos exames dos estudantes, e
as restantes 3 (15%) não apresentaram, como mostra o gráfico 1, abaixo:

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)
Refira-se que no acto da consulta do arquivo do curso de Enfermagem, não foram
localizados os enunciados de 3 disciplinas tais como Informática Médica I, Semiologia e
Bioquímica II, incluindo a sua guia de correcção e os respectivos resultados.
Relativamente às 17 (85%) disciplinas com enunciados, 8 (47%) das quais apresentaram os
resultados dos exames dos estudantes e a respectiva guia de correcção e são as seguintes:
Teorias de Enfermagem, Morfologia Geral, Português, Fisiologia Humana II, Cirurgia,
Psicologia de Desenvolvimento e Clínica, Enfermagem Ortopédica e Traumatologia e
Enfermagem Comunitária V. As outras 9 (53%) disciplinas apresentaram os resultados dos
exames, mas sem guia de correcção, e são: Antropologia e Sociologia, Enfermagem
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Comunitária I, Inglês I, Nutrição em Enfermagem, Imunologia e Genética, Agentes Biológicos
e suas Consequências, Enfermagem Comunitária III, Enfermagem Cirúrgica e Epidemiologia e
Saúde Pública, como ilustra o gráfico 2, abaixo:

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)
Como se pode perceber, o gráfico 2 ilustra que das possibilidades encontradas relativas aos
exames, 8 (47%) foram entregues à coordenação do curso com todos os elementos
(enunciado, a guia de correcção e os resultados dos exames dos estudantes) exigidos pela
coordenação e as outras 9 (53%), não.
3.1.2. Tipos de testes
A distinção dos testes quanto ao tipo tem a ver com o tipo de perguntas feitas nos exames
para a avaliação dos estudantes.
Da análise feita às 17 disciplinas dos exames arquivados dos diferentes anos (primeiro,
segundo e terceiro) do curso, constatou-se a existência de dois (2) tipos de testes aplicados
pelos professores, nomeadamente objectivos e subjectivos. Entretanto, existem alguns
professores que, no seu enunciado de teste, apresentam uma mistura (mista) de perguntas
do tipo objectivo e subjectivo. Estes testes estão distribuídos pelas disciplinas da seguinte
maneira: enunciados de 8 (47%) disciplinas são constituídos por perguntas objectivas; 2
(12%) disciplinas contêm exames com perguntas subjectivas; e 7 (41%) disciplinas
apresentam testes constituídos por perguntas mistas, conforme ilustra o gráfico 3, seguinte:
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Fonte: Elaborado pelos autores (2016)
Constatamos que os professores deste curso aplicam estes tipos de testes de forma não
proporcional. A maioria dos professores aplica os testes objectivos com muita frequência na
proporção de 47%, a seguir aos mistos, na proporção de (41%), e os subjectivos com menos
frequência na proporção de 12%.
3.1.3. Tipos de perguntas constatados nos testes objectivos
No que concerne aos tipos de perguntas encontrados nos testes objectivos, constatou-se
que os enunciados de exames das disciplinas analisadas apresentam os seguintes tipos: 5
(62%) disciplinas, escolha múltipla; e 3 (38%) disciplinas, verdadeiro ou falso. Salienta-se aqui
o facto de não ocorrerem as perguntas de lacuna, de respostas curtas e as de
correspondência ou associação, conforme ilustra o gráfico 4:

Fonte: Elaborado pelos autores (2016)
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Como se pode perceber, os tipos de perguntas aplicados com frequência pelos professores
são os de escolha múltipla, na proporção de 62% e com menos frequência são os de
verdadeiro ou falso, na proporção de 38%. Desta forma, pode afirmar-se que estes dois (2)
tipos de perguntas são aplicados de forma não proporcional.
3.2.

Resultados das entrevistas

Em relação aos resultados das entrevistas, constatou-se que, dos 14 professores do curso de
Enfermagem participantes neste estudo, 9 (65%) foram formados na área de Enfermagem, 1
(7%) em Biologia, 1 (7%) em Pedagogia, 1 (7%) em Química, 1 (7%) em Psicologia Clínica e 1
(7%) em Nutrição.
No que respeita à experiência profissional dos professores, constata-se que o número maior
dos professores que participaram no estudo, que corresponde a 5 (36%), dá aulas há menos
de 1 ano, 3 (21%) há 3 anos, 1 (7%) há 5 anos, 1 (7%) há 6 anos, 2 (14%) há 8 anos e outros
restantes 2 (14%) há mais de 10 anos.
No que concerne aos anos de frequência dos estudantes, refira-se que, dos 54 estudantes
que participaram no estudo, 27 (50%) são do primeiro ano (segundo semestre), 16 (30%) do
segundo (quarto semestre), e 11 (20%) do terceiro, frequentando o sexto semestre.
Tipos de testes de preferência: a maioria (57%) dos professores disse que preferia testes
objectivos, a minoria (29%) afirmou que preferia os testes “mistos” (objectivos e subjectivos)
e quase ninguém (14%) respondeu dizendo que apostava nos testes subjectivos, porque dão
ao estudante a possibilidade de explorar a sua capacidade de pensamento em relação ao
tema que lhe é apresentado numa dada avaliação.
Quanto aos tipos de testes de preferência dos estudantes, de forma geral, todos os grupos
focais foram unânimes em afirmar que gostavam dos testes objectivos.
Relativamente aos tipos de testes de preferência (professores), segundo os resultados
apresentados, as respostas dos informantes (professores) revelam que a preferência vai para
a aplicação dos testes objectivos. As respostas dos estudantes para a mesma categoria
apontam para os testes objectivos. Os resultados da análise documental apontam
igualmente para os testes objectivos.Araújo et al. (2002, p.49) chamam a atenção que os
testes objectivos “tendem a encorajar a memorização arbitrária de informação sacrificando,
em geral, aqueles alunos que construíram, de maneira própria, conhecimento sobre um
dado domínio”. Na opinião deMarchezan (2006), os testes objectivos são subjectivos por
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natureza, porque a forma em que são formuladas as questões, as opções e as distracções
que fazem parte de cada questão e o conteúdo linguístico que dá o sustento à própria prova
são decididos pelo professor no momento da elaboração.
A realidade percebida em relação aos testes objectivos: A maioria (57%) dos professores
disse que os testes objectivos não reflectem o conhecimento dos estudantes, e a minoria
(43%) afirmou que este tipo de testes reflecte o conhecimento.
Dos 7 grupos focais entrevistados, a maioria (71%) respondeu que os testes objectivos não
reflectem a sua realidade, e a minoria (29%) disse que os testes objectivos reflectem a sua
realidade.
Em relação à realidade percebida pelos professores e estudantes sobre os testes objectivos,
segundo as respostas apresentadas dos informantes, os testes em causa não reflectem o
conhecimento dos estudantes. Na observação de Zapala e Lima (2014, p.243), os testes
objectivos “não possibilitam ao aluno demonstrar todos os conhecimentos adquiridos no
processo de ensino aprendizagem, delimitando suas respostas”. Numa perspectiva
construtivista, Darsie (1996, p.51), refere que “a avaliação deverá possibilitar ao aluno o
acompanhamento do seu próprio processo de construção do conhecimento, encorajando-o
a comprovar e ou a refutar hipóteses”.
Neste contexto, os resultados dos informantes merecem uma reflexão mais aprofundada
por parte dos intervenientes do processo de ensino e aprendizagem em relação ao processo
de construção do conhecimento. Segundo Arja Castañon (2007, p.118), “a construção do
conhecimento exige uma interacção entre o sujeito e o objecto. O sujeito é activo a partir da
acção, constrói as suas representações do mundo interagindo com o objecto do
conhecimento”. No mesmo raciocínio, Correia et al. (2001) sustentam que a construção do
conhecimento é o momento importante porque pressupõe o contacto directo com o meio
onde o sujeito se confronta com situações diversas, que lhe permitem formular hipóteses
para interpretar os fenómenos que surgem à sua volta.
Práticas de discussão em volta do teste realizado: De uma forma geral, todos os professores
foram unânimes em afirmar que têm discutido sobre o teste junto dos estudantes na sala de
aula. Perguntados os informantes sobre quais têm sido os procedimentos de discussão, a
maioria (64%) dos professores respondeu que primeiro entregam o teste e depois discutem
os resultados, indicando alguns estudantes que conseguiram a nota alta (positiva) para
responderem às questões para os colegas e, no final, o professor faz o resumo geral.
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Relativamente à mesma questão, a minoria (36%) disse que primeiro faz a discussão e
depois entrega o teste para evitar o barulho dos estudantes e permitir a sua concentração
na respectiva correcção.
Nas discussões de grupos focais, perguntou-se aos estudantes como tem sido a correcção.
Todos os grupos afirmaram que os professores na sua totalidade têm feito a correcção na
sala de aula. Quando questionados quais têm sido os procedimentos da correcção, a maioria
(57%) dos grupos disse que primeiro se faz a entrega dos testes e depois a correcção, para
cada estudante fazer o acompanhamento da correcção no seu próprio teste, verificando a
pergunta certa ou errada, e os outros grupos, que são a minoria (43%), disseram que
primeiro se faz a correcção e depois a entrega dos respectivos testes para evitar a distracção
dos estudantes.
Noutro desenvolvimento das entrevistas, quando perguntados como são feitas as
discussões, 5 grupos responderam que o professor indica um estudante para ler as
perguntas e os restantes vão respondendo, e 2 disseram que a outra forma consiste em o
professor fazer a correcção.
Em relação à categoria das práticas de discussão em volta do teste realizado, as opiniões
apontam que os professores têm discutido sobre o teste antes ou depois da entrega, mas
não com certa profundidade segundo os resultados apresentados anteriormente. A este
respeito, Gatti (2003)sustenta que a correcção da prova é o momento de extrema
importância, permite aos alunos participarem nas discussões de forma activa e interactiva,
no sentido de perceber porque cada questão apresentada se considera correcta ou errada,
para sanar as principais dificuldades encontradas e o professor reorientar o processo de
ensino e aprendizagem. O mesmo raciocínio vai para Moraes (2011, p.252), que refere que
“a correcção deve servir para que o professor possa levantar o maior número de
informações sobre a situação em que seus alunos se encontram e a partir disso chegar a
conclusões sobre o que precisa ser feito”.
Conclusão
A partir da análise documental constatou-se que alguns dos enunciados dos testes
encontrados apresentam questões ou perguntas do tipo escolha múltipla, verdadeiro ou
falso. No acto de avaliação dos estudantes, estas questões são aplicadas de forma não
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proporcional pelos professores. Portanto, pode dizer-se que as questões aplicadas com
frequência são as de escolha múltipla, em seguida as de verdadeiro ou falso.
Os resultados evidenciam que os professores e os estudantes do curso de Enfermagem
preferem os testes objectivos, em detrimento de outros tipos de testes, facto que pode
estar relacionado com a facilidade de resposta.
Entretanto, o estudo revela, também, que os testes objectivos não reflectem o
conhecimento dos estudantes porque os resultados não são fiáveis, os quais se resumem à
atribuição de notas e não à capacidade do estudante poder desenvolver os conhecimentos.
Portanto, os estudantes não são levados a reflectir sobre o que está sendo ensinado, sobre
as aplicações das informações que lhes são transmitidas. Muitos dos testes que os
estudantes realizam não são de compreensão ou aplicação do conhecimento, mas sim de
operação mecânica, visto que são de única resposta correcta.

Considerações finais
Os testes objectivos trazem consigo desvantagem, limitam os estudantes em relação à
avaliação da capacidade de expressão do pensamento, o que, consequentemente, pode
levar a uma aprendizagem passiva. Não permitem ao professor afirmar categoricamente se o
estudante domina um determinado conteúdo e se ele tem a capacidade de aplicar o que
aprendeu, uma vez que as respostas correctas podem ser atribuídas ao acaso.
Dos testes objectivos, dificilmente se pode tirar ilações em relação à construção da ciência,
porque são constituídos por perguntas fechadas, e não oferecem mais oportunidade ao
estudante para apresentar a sua opinião, formar conceitos e generalizações e construir o
conhecimento, visto que, na construção desse conhecimento, se pressupõe que o estudante
participe de forma activa e interactiva no processo de ensino e aprendizagem, no sentido de
captar os conhecimentos, seleccioná-los, organizá-los, interpretá-los e atribuir-lhes
significado a partir dos seus próprios esquemas mentais.
Os testes objectivos levam, de certa forma, ao questionamento se as estruturas cognitivas
do estudante têm sido modificadas, uma vez que estas questões (escolha múltipla) são
limitadas e o a forma de correcção é certo ou errado, o que pode excluir qualquer explicacao
por parte do professor quem corrige o teste.
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Resumo
As primeiras décadas deste século têm sido marcadas por grandes alterações que exigem
novas formas de exercer cidadania. A Educação tem sido objecto de atenção mundial,
sendo reconhecida como o motor de desenvolvimento de um país. Há uma preocupação
global em preparar, desde cedo, os indivíduos para se tornarem cidadãos activos e
integrados na comunidade, contribuindo assim para uma maior coesão social e para o
desenvolvimento local e nacional. Com este propósito, a Educação para a Cidadania deve
contemplar o empreendedorismo, partindo do seu conceito mais abrangente que
pressupõe que possa ser aplicado a todas as dimensões da vida do cidadão, no seu
desenvolvimento pessoal e participação activa na comunidade.
Neste artigo apresentamos um estudo, que nos encontramos a realizar, sobre a
participação dos estudantes da Universidade Metodista de Unida de Moçambique em
actividades na comunidade, na província de Inhambane, através da aplicação de um
questionário. Tomamos como referência para este trabalho as iniciativas em que
participam, assim como aquelas que lançam a partir das necessidades por eles
encontradas. Pretendemos, com os resultados deste trabalho, conhecer as práticas de
exercício de cidadania, com tudo o que pode beneficiar o desenvolvimento das pessoas e
da comunidade. É ainda objectivo deste trabalho lançar pistas para potenciais projectos de
desenvolvimento que possam resultar em propostas de adaptação e/ou alteração dos
programas curriculares ou mesmo do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Cidadania, Desenvolvimento, Educação, Empreendedorismo, Participação.
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Introdução
O exercício de cidadania impõe um conhecimento prévio dos direitos e deveres e de como o
fazer. O desígnio da educação visa promover maior autonomia em busca do conhecimento e
práticas sociais mais condignas com o papel de cada indivíduo na comunidade. A
participação cidadã, ao ser realizada, promove um sentido de uma maior responsabilização
por parte de todos no funcionamento das instituições (Touraine, 1996).
Entendemos que importa que os indivíduos sejam preparados, desde tenra idade, para se
assumirem como cidadãos activos, conscientes do papel que pretendem exercer não apenas
no mundo laboral, mas também e, fundamentalmente, na comunidade onde estão inseridos,
através da sua participação como protagonistas de uma sociedade que procuram
desenvolver. A Educação para o Empreendedorismo poderá dar um subsídio relevante na
prossecução dos objectivos da Educação para a Cidadania, através do desenvolvimento de
competências empreendedoras como: a criatividade, o espírito de iniciativa, o trabalho em
equipa, o aprender-fazendo, a motivação e perseverança, a mobilização de recursos, entre
outras, que resultem na promoção de iniciativas culturais, sociais, comerciais ou ambientais.
Este artigo foca a educação no Ensino Superior, como fase avançada do percurso escolar dos
indivíduos. Procuramos saber como entendem e exercem a cidadania na comunidade e na
universidade. Contemplamos, para este estudo, alunos que frequentam o primeiro e o
segundo ciclo, independentemente do curso que frequentam. Partimos da contextualização
teórica marcada pelas condicionantes da globalização que imprimem um novo sentido ao
exercício da cidadania.

A exigência de uma Educação para a Cidadania face à globalização
A globalização altera significativamente o exercício de cidadania com implicações à escala
mundial, para tal, contribuindo a crise de trabalho, os fenómenos migratórios e o aumento
do número de dependentes. A visão economicista reinante relega para segundo plano a
concepção moderna de Estado Social e, consequentemente, os direitos de cidadania
existentes.
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As constantes inovações tecnológicas revolucionam o mercado de trabalho, eliminando a
estabilidade no emprego e provocando um enfraquecimento do estatuto de cidadania. O
Estado não cumpre com o papel de regulador, intervindo na diminuição das desigualdades
económicas, e na promoção de bem-estar social, desígnio para o qual foi criado (Lamas, L.,
2006). Grande parte da população de vários dos Estados, que sentem e sofrem as
consequências negativas

da

globalização,

encontra-se

social e

economicamente

marginalizada, não tendo motivação nem energia para se envolver e participar nos combates
políticos internos que consideram secundários, tornando-se passiva (Vieira, 2001).
Os novos desafios, que esta situação impõe, reclamam mais das organizações internacionais,
levando-as a assumir um papel determinante na formulação de novas formas de
relacionamento económico e social entre os Estados, em busca de uma comunidade mais
humanizada que deve ser pensada, promovida e desenvolvida pela educação. A UNESCO cria
a Comissão Internacional para a Educação no Século XXI, que reúne especialistas que
prospectivam uma educação em consonância com os novos desafios. O trabalho realizado
por esta equipa é apresentado no relatório Delors, que tem em consideração os problemas
provocados e agravados pela revolução tecnológica, como a desigualdade económica e
social. Instiga a ultrapassar a noção de educação como uma simples ferramenta de
crescimento económico, concedendo-lhe um papel primordial na construção da confiança
social e da partilha de valores (Carneiro, 2001). As propostas desta Comissão incidem na
“ligação entre a globalização e procura de raízes locais; a busca de coesão social, inclusão e
democracia alargada; a passagem de um ciclo de crescimento económico desequilibrado a
projectos de desenvolvimento humano sustentável” (Carneiro, 2001, p. 47).
A Educação para a Cidadania é assim considerada como um eixo fundamental nesta nova
visão da educação que integra os quatro pilares, aprender a ser, aprender a conhecer,
aprender a conviver, aprender a fazer, referenciados no relatório Delors (Delors, 1996).
Zabalza (2000), Menezes (2005), Bárcena (2006), Escudero (2006) e Bolívar (2009), entre
outros, defendem a existência de uma educação trabalhada transversalmente pelas
diferentes disciplinas. Concordamos que é essencial preparar os indivíduos a serem agentes
transformadores da realidade. Nesta óptica, a educação deve afirmar-se como uma teia em
que cada um contribui para a realização de uma sociedade que se pauta pelos valores da
democracia, da solidariedade, da paz, da igualdade, da liberdade, do respeito pelo outro –
valores humanistas necessários para uma melhor convivência num mundo que se quer mais
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justo. Reforçamos a importância a dar à participação na escola, na comunidade e em todo o
processo educativo, pois favorece o desenvolvimento de uma cidadania activa.

O papel das competências empreendedoras no exercício da cidadania
A Educação naCidadania torna-se mais efectiva do que a simples transmissão de conteúdos
numa disciplina com programapróprio, mas que não são materializados nas práticas
quotidianas. O contexto educativo deve garantir e promover o exercício de uma cidadania
democŕatica, educando na e para a Cidadania (Zabalza, 2000). A escola não pode estar
isolada neste processo, como defende Caride (2000), reconhecemos a necessidade de serem
construídas pontes com a comunidade. Entendemos que, apesar da escola ser o espaço
privilegiado, ela não pode ser desenvolvida de modo solitário. As redes entre a comunidade
e a escola possibilitam que o indivíduo se desenvolva, favorecendo uma cidadania
participativa.
Para além da formacomo deve ser exercida, consideramos que esta educação transversal a
todas as áreas disciplinares nos remete para uma educação para os Valores, para os Direitos
Humanos, para a Solidariedade, para a Interculturalidade, para a relação com o Ambiente,
para o Empreendedorismo, para a Igualdade de Género. Estes conteúdos são
consensualmente, defendidos por vários autores Bárcena, Gil & Jover (1999), Caride & Meira
(2004), Cortina (2011), Peres (2011) e Lamas (2012) e por diferentes organizações
internacionais, como a UNESCO, a OCDE, o Conselho da Europa e a União Europeia.
A educação que aqui defendemos tem como base de sustentação a participação
democrática de todos na construção da paz. Para que o exercício de cidadania seja realizado
em pleno é assim necessário desenvolver, através da educação o conhecimento e as
competências necessárias a uma participação verdadeiramente democrática.
Neste artigo dedicamo-nos em particular às competências desenvolvidas na Educação para o
Empreendedorismo, que integram os conteúdos fundamentais na Educação para a
Cidadania, já referidos, conteúdos que poderão ser trabalhados e desenvolvidos através de
actividades promotoras da criatividade, inovação, entre outras. Neste caso concreto,
reportamo-nos aos contributos que as competências empreendedoras podem dar para uma
maior participação democrática e, por isso mesmo, para um exercício cidadão mais
consciente e consentâneo com as necessidades e interesses da população.
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Sendo reconhecida a necessidade de uma Educação para o Empreendedorismo, é em
consequência importante promover uma cultura empreendedora que exige a formação de
estudantes que sejam mais autónomos, mais criativos, capazes de liderar e com uma visão
ampla

da

sociedade.

Esta

aprendizagem

não

pode

estar

apenas

ligada

ao

empreendedorismo, mas pode, sim, constituir-se como um caminho para a criação de
condições que originem oportunidades para os estudantes, desafiando-os a eles próprios, na
sua diversidade, a descobrirem as suas capacidades e a utilizarem-nas para o seu
desenvolvimento (Lamas, M., 2015). A nossa preocupação continua a ser a procura
permanente de formas e meios para envolver os estudantes em actividades que lhes
permitam potenciar:
“a criatividade, a inovação, a capacidade de medir o risco, a percepção e
utilização de oportunidades, a curiosidade, a propensão para a construção e
utilização de redes –, bem como os conhecimentos e habilidades que, ao
longo da sua formação, se podem e devem propiciar”. (Lamas, M., 2012, p.
355)
Neste cenário, quando o indivíduo reconhece as suas capacidades e as utiliza no ambiente
da comunidade onde está integrado, procurando soluções para problemas concretos, é ele
que aprende a aprender, a reflectir e a tirar partido do conhecimento e das competências,
concretizando-as em acções, descobrindo “como fazer para inovar, para adequar o
conhecimento em situações diferentes, em contextos diversificados; essa gestão constitui o
mecanismo necessário para aprender a aprender” (Lamas, M., 2012, p.112).
Envolver os estudantes no processo de ensino-aprendizagem, não apenas nos conteúdos de
unidades curriculares específicas, mas também e sobretudo em simultâneo em unidades
curriculares diversas de áreas científicas diferentes, integrando-os, assim, numa dinâmica
transdisciplinar e numa maior complexidade do conhecimento. É este o cenário que
encontramos na comunidade, no país onde estamos inseridos, e levá-los a esta realidade,
fará com que se confrontem com os problemas, procurando soluções concretas utilizando o
conhecimento e as competências desenvolvidas, promovendo, ao mesmo tempo, mais
conhecimento e mais competências. Tal como já referimos em cima, só desta forma é que os
indivíduos aprendem na cidadania e agem em conformidade.
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Salientamos as pesquisas de Le Deist e Winterton (2005) que, ao abordarem o conceito de
competência, evidenciam o ‘knowing that’ e o ‘knowing why’, referindo que se tratam de
competências cognitivas relacionadas, com o saber teórico que se centra nos conteúdos – o
quê / o saber – e nas interrogações/reflexões – o porquê / a compreensão, que levam à
acção e à tomada de decisão com base na experiência. Dermol (2010, p.27), por sua vez,
afirma que no Ensino Superior, “entrepreneurial learning is an important mechanism for
strengthening enterprising behaviour of students, or for encouraging them to enter into selfemployment or entrepreneurship. It facilitates the acquisition of appropriate competences
as well as strengthens the entrepreneurial intentions”.
Para Lans et al. (2008), sempre que as competências são aplicadas em contexto, a
aprendizagem experiencial acontece, conduzindo à reflexão, e a uma implicação mais
cuidada, interagindo, quando tal se proporcionar com os demais intervenientes. Segundo
Holcomb et al. (2009), é neste processo e na utilização prática das competências cognitivas,
emocionais e sociais, que a competência empreendedora se desenvolve e, afirmando por
isso que os indivíduos não nascem com capacidade empreendedora, eles desenvolvem-na
em contexto, com base na experiência.
A sustentabilidade das competências empreendedoras resulta da relação entre as
habilidades, a atitude e o conhecimento que cada indivíduo deve descobrir em sim mesmo,
da sua experiência e ainda da convivência com o outro e com o contexto. Apoiamo-nos no
Quadro de Referência para a Competência de Empreendedorismo, Entrecomp, desenvolvido
pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia em 2016, que reforça a ideia com
a qual concordamos que os conhecimentos e as atitudes empreendedoras podem ser
aprendidos realçando 3 áreas de competências: ideias e oportunidades, recursos e em
acção, incluindo cada área cinco competências (Bacigalupo, Kampylis, Punie & Brande,
2016), que podemos verificar na figura seguinte:
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Figura n.º 1: Areas and competences of the EntreComp conceptual model

Fonte: The EntreComp Competencies (Bacigalupo, Kampylis, Punie & Brande, 2016, p. 11)

Não podemos deixar, sendo a Educação para a Cidadania o foco deste artigo, de invocar o
projecto da OCDE, The definion and Selection of Competences (DeSeCo), que apresenta uma
visão mais ampla das competências necessárias para que as pessoas tenham uma vida plena
e também um bom relacionamento social (OCDE, 2005), dividindo-as em três categorias: a
primeira permite a interacção com o conhecimento (as linguagens, símbolos, números,
informação e conhecimento prévio), a segunda permitindo a interacção com os grupos
heterógenos (relacionar-se bem com os outros, cooperar e trabalhar em equipa e
administrar e resolver conflitos), a terceira e última relacionada com a autonomia
(compreender o contexto em que se actua e decide, criar e administrar e afirmar planos de
vida e projectos pessoais, defender e afirmar os próprios direitos, interesses, necessidades e
limites). Nesta linha de orientação, não podemos deixar ainda de mencionar o Manual de
Educação para a Cidadania Global: uma proposta de articulação para o 2º ciclo do Ensino
Básico, que foi desenvolvido no âmbito dos novos desafios, já mencionados, que a sociedade
enfrenta actualmente como consequência da globalização e em particular da resposta das
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Nações Unidas, estabelecendo os objectivos do Desenvolvimento sustentável a atingir até
2030, onde se inclui a importância da cidadania global (Branquinho, Carvalho, Matias &
Mendes, 2015). Defendendo uma metodologia mais centrada no aluno, o Manual apresenta
com base em conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, as competências a
desenvolver, quanto a nós relevantes para todos os graus de ensino e por isso, aqui referidas
(tabela n.º 1).

Tabela n.º 1: Competências a desenvolver na Educação para a Cidadania Global
Conhecimentos
Globalização

Capacidades
e Pensamento crítico

interdependência

Atitudes e valores
Valorização e respeito pela
diversidade

dos sistemas económico,
político,
social e ambiental
Justiça social e equidade

Pensamento criativo

Compromisso

com

a

justiça social e igualdade
Identidade e diversidade

Resolução de problemas

Compromisso

com

o

desenvolvimento
sustentável
Desenvolvimento

Questionamento

sustentável
Paz e conflitos

Crenças de que as pessoas
podem fazer a diferença

Argumentação

Sentido de identidade e
autoestima

Direitos Humanos

Cooperação e resolução Empatia e solidariedade
de conflitos
Trabalho colaborativo
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Fonte: Manual de educação para a Cidadania global (Branquinho, Carvalho, Matias &
Mendes, 2015)
É assim fundamental proporcionar em contexto de ensino e sala de aula as condições
necessárias para que haja uma interacção constante entre conhecimento, experiência e as
dimensões sociais e emocionais e ainda com a comunidade envolvente que promova as
competências empreendedoras já identificadas. Como refere Markowoska (2011, p. 28):
“the development of entrepreneurial competence is crucial for entrepreneurial success, but
the acquisition of knowledge alone is insufficient and has to be followed by the ability to use
it and the belief that one has access to it”. O que está em causa é sempre o indivíduo,
aprendendo a ser, a estar e a conviver em simultâneo com uma aprendizagem cognitiva,
compreensiva e empreendedora.
No seguimento do que temos vindo a expor e concordando com Cooney (2010),
consideramos fundamental uma Educação para o Empreendedorismo que promova o
desenvolvimento de competências empreendedoras, desde muito cedo, começando por
estimular características empreendedoras nos jovens: o pensamento crítico, a criatividade, a
inovação, a resolução de problemas, a capacidade de medir o risco, a percepção e utilização
de oportunidades, a resolução de conflitos, a curiosidade, a propensão para a construção e
utilização de redes, para que estas possam servir de base mais tarde para o estímulo dos
conhecimentos e habilidades empreendedoras. Este processo inicia-se logo a partir dos
primeiros anos da escola do ensino básico, sendo consolidado ao longo de toda a
escolaridade e ensino superior.

Metodologia
O nosso estudo de caso é a Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM)
localizada em Cambine, Província de Inhambane em Moçambique (ver figura n.º 2).

82

Figura n.º 2: Mapa de Moçambique

Fonte: Wikipédia (adaptado)

Moçambique é um país em vias de desenvolvimento situado no Sudeste do Continente
Africano. Tem uma população de 28.83 milhões (70% vive em zonas rurais) com uma taxa de
crescimento de 2.9% ao ano, e uma esperança média de vida de 55,37 anos. O país continua
a sofrer os efeitos da crise da dívida de 2016. O crescimento real do Produto Interno Bruto
(PIB) foi de 3.7% em 2017, inferior às taxas verificadas nos anos anteriores. O nível de
inflação baixou para 7%, apoiado por uma moeda, o metical, mais estável (Banco Mundial,
2018). A Província de Inhambane está localizada na região sul de Moçambique. A sua capital
é a cidade de Inhambane, situada a cerca de 500 km a norte da cidade de Maputo. Com uma
área de 68 775km², esta província está dividida em 14 distritos e possui, desde 2013, 5
municípios: Inhambane, Massinga, Maxixe, Quissico e Vilanculos. Com pouco mais de 1
milhão e 270 mil residentes (Governo da Província de Inhambane, 2018).
A UMUM é uma instituição de ensino superior privada instituída pela Igreja Metodista de
Moçambique, foi constituída em 2016 e iniciou as suas actividades em 2017. Actualmente, a
sua oferta integra 4 cursos de Licenciatura: Ciências da Educação, Ciências da Administração,
Engenharia Informática e Tecnologias, Gestão e Teologia e 1 curso de Mestrado: Pedagogia e
Didáctica do Ensino Superior. Tem 101 estudantes maioritariamente inscritos nos cursos de
graduação, sendo a licenciatura de Engenharia Informática e Tecnologias o curso com mais
estudantes, 75. A UMUM tem “por missão, formar o Homem moçambicano, dotando-o de
conhecimentos, valores ético-morais e de cidadania que o habilite a participar de forma
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activa e criadora nos desafios da transformação social, cultural e económica do país”
(UMUM, 2017).
Para este estudo de investigação utilizamos uma metodologia quantitativa, e a seguinte
técnica: a aplicação de um questionário. Este está dividido em cinco partes: a primeira
destina-se à caracterização dos respondentes, a segunda foca-se na participação dos
mesmos nas vertentes da vida comunitária, académica e cívica, a terceira incide nas
iniciativas promovidas pela Universidade, a quarta reflecte a importância que os inquiridos
atribuem aos órgãos da soberania, à convivência e à participação democrática, a quinta e
última

retrata

as

competências

valorizadas

no

exercício

da

cidadania

e

do

empreendedorismo. À excepção das questões relacionadas com a caracterização dos
inquiridos, todas as questões foram elaboradas utilizando a escala de Lickert (com cinco
alternativas de resposta).
A aplicação dos questionários foi efectuada em sala de aula com o acompanhamento de
professores, utilizando uma plataforma electrónica (formulário google) no sentido de
facilitar a recolha e o tratamento dos dados. A população-alvo do questionário são os
estudantes de Licenciatura e Mestrado, de todos os cursos da UMUM, constituindo um
universo de 101 indivíduos.
Foram obtidas 75 respostas (representando 74,26% do universo) válidas ao questionário,
sendo 61,3% do sexo masculino e 38,7% do sexo feminino. A faixa etária é muito
heterogénea, mas as duas mais representadas são as dos 20 aos 24 anos com 41,3% e dos 25
aos 29 com 14,3%. A maioria dos inquiridos é natural da Província de Inhambane (84%),
estando os restantes divididos pelas outras províncias.
Quanto ao ciclo de estudos que se encontram a frequentar, a maioria dos inquiridos 80% é
estudante de Licenciatura (80%) e os restantes 20% de Mestrado, estando 49,3% a
frequentar o 1º ano e 50,7% o 2º ano. Relativamente aos cursos, o cenário é apresentado no
gráfico seguinte.
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Gráfico n.º 1: Curso de frequência

Fonte: Elaboração própria (2018)

Salientamos ainda o facto de 38,3% dos estudantes se encontrar, actualmente, a trabalhar,
14,7% a colaborar com a família numa actividade comercial e 33,5% terem já trabalhado a
full-time ou part-time. Apenas 14,7% dos inquiridos, afirma nunca ter trabalhado.

Resultados
Iniciamos pela análise dos resultados relacionados com a participação na vida comunitária.
Neste grupo dividimos dois tipos de questões, umas que reflectem a iniciativa dos inquiridos
e outras que traduzem a participação em instituições, associações ou grupos anteriormente
organizados. As respostas dadas revelam uma menor iniciativa na criação de negócios e
associações com 27 indivíduos que referem não participar nada, seguida da “integração de
grupos de criação de listas para a Associação de Estudantes” (com 26 respostas) e 22
respostas que revelam não “liderar equipas para integrar grupos na comunidade”.
Demonstram assim, fraca autonomia, capacidade de iniciativa e de liderança. Por outro lado,
as respostas sobre a participação em iniciativas já existentes demonstram maior participação
para as actividades desportivas e solidárias (ambas com 17 respostas para participo muito),
seguidas das culturais (com 16). E uma participação mais baixa para iniciativas de promoção
ambiental (com 14 respostas) e para as de desenvolvimento da comunidade (11 respostas).
Há aqui também uma fraca participação nas actividades da comunidade, mas com um índice
superior em relação às que são criadas pelos respondentes individual ou colectivamente.

85

O gráfico n.º 2 reflecte a participação dos estudantes na vida académica. As reuniões da
turma apresentam uma maior participação dos inquiridos no conjunto das questões
formuladas (34 afirmam que participam muito), seguida de 24 respondentes que
apresentam muitas propostas aos órgãos directivos da universidade. Notamos que a
participação no órgão que representa os seus interesses, identificadas nas questões:
“candidaturas a”, “votar” e “colaborar” na associação de estudantes apresentam
respectivamente, os valores 35, 14 e 13. Revelando pouco interesse no exercício de
cidadania junto dos seus pares, ao contrário dos valores mais elevados atribuídos à
participação no grupo mais restrito (a turma) e nas propostas aos órgãos directivos.

Gráfico n.º 2: Participação, vida académica

Fonte: Elaboração própria (2018)

No gráfico n.º 3 estão representados os valores atribuídos à participação política, como
candidato a um órgão político, ou como eleitor e participante nas reuniões da Assembleia
Municipal e à participação cívica em campanhas de sensibilização e na realização de uma
reclamação.

Os respondentes declaram que nunca participam em reuniões da Assembleia Municipal e
como candidato a um cargo político com 58 respostas para ambas, seguida de “fazer uma
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reclamação numa instituição” com 38 indivíduos que nunca fizeram. A participação superior
(muito) é dirigida à actividade de votar (22 respostas), seguida da participação em
campanhas com 17 respostas positivas. Realçamos a fraca participação política e cívica
revelada nos resultados obtidos.

Gráfico n.º 3: Participação política e cívica

Fonte: Elaboração própria (2018)

O grau de participação também depende das iniciativas que as instituições de ensino
oferecem, quisemos por isso saber se a Universidade está a promover actividades que
favoreçam o desenvolvimento de competências empreendedoras e de cidadania. Pela
análise do gráfico n.º 4 podemos verificar que o resultado “nada”, ou seja, o valor mais baixo
para a realização dessas actividades, foi atribuído, pelos estudantes inquiridos, às visitas de
estudo (30 respostas), seguido da realização de “concursos de ideias”, “abrindo a
Universidade

a

iniciativas

da

comunidade”,

“organização

de

workshops

de

empreendedorismo”, “organização e promoção de iniciativas diversas” com o mesmo
número de respostas (27). Destacamos pela positiva, embora com valores baixos, a
“dinamização de actividades que revelem iniciativas dos estudantes” e “trabalhar problemas
da comunidade em algumas disciplinas” com 10 respostas cada uma, demonstrando alguma
abertura para a iniciativa e participação dos estudantes na comunidade académica.
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Realçamos que o início recente da actividade da Universidade pode contribuir para os fracos
valores para as iniciativas promovidas por esta.

Gráfico n.º 4: Iniciativas da Universidade

Fonte: Elaboração própria (2018)

A participação cidadã depende do desenvolvimento de uma consciência crítica, fundada em
valores humanistas do indivíduo e da confiança que estes depositam nas instituições
públicas. Podemos verificar no gráfico n.º 5 que os respondentes consideram muito
importante a educação Ambiental (29 respostas), o diálogo para resolver conflitos (28), a
Igualdade de género e a participação dos jovens na comunidade (com o mesmo número de
respostas, 26).
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Gráfico n.º 5: Instituições e práticas democráticas

Fonte: Elaboração própria (2018)

As questões relacionadas com as competências de cidadania foram abordadas no gráfico n.º
6, em que sobressaem como muito importante “a capacidade de aceitar o outro” com 53
respostas, seguido de “aberto a aprender” (51), da “capacidade de trabalhar em equipa”
(47), “reconhecer o outro” (43) e por último a “capacidade de escutar” com 42 respostas.
O número de indivíduos que respondeu como “nada importante” às competências
apresentadas foi baixo, salientamos apenas as que obtiveram três respostas para: ter
capacidade de iniciativa, reunir consensos, ser criativo e ser persistente.

Gráfico n.º 6: Importância atribuída às competências empreendedoras e de cidadania

Fonte: Elaboração própria (2018)
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Conclusões e propostas para o futuro
As respostas obtidas na aplicação deste inquérito por questionário revelam a fraca
participação dos respondentes na vida comunitária, académica, cívica e política, por outro
lado, demonstram não atribuir grande importância às instituições públicas. No entanto, os
resultados levam-nos a concluir que consideram importante a utilização do diálogo, a
educação Ambiental, a igualdade de género e a participação dos jovens na comunidade.
Todos importantes no sentido do desenvolvimento de um sentido de cidadania democrática.
Ao mesmo tempo revelam considerar como competências importantes a aceitação do outro
com as suas diferenças, estar aberto a aprender, ter capacidade para trabalhar em equipa,
reconhecer o erro e ter capacidade de escutar.
Na nossa perspectiva, há um grande trabalho a realizar na Educação para a Cidadania que
deve fazer valer-se das competências empreendedoras, que permitem o desenvolvimento
do indivíduo como cidadão activo, aquele que participa com criatividade, iniciativa e sentido
critico, na realização de actividades em prol do bem comum.
Concluímos, afirmando que, uma vez que “(...) a universidade, sem perder o seu sentido, a
sua razão de existir e a sua missão, tem vindo a desenvolver e a promover o
empreendedorismo e a figura do empreendedor” (Lamas, M., 2012, p.361), cabe-lhe assumir
a incorporação de uma Educação para a Cidadania e uma Educação para o
Empreendedorismo, conteúdos a trabalhar de forma transversal, nos vários cursos de
graduação e pós-graduação, sempre sustentados numa relação constante entre a instituição
de ensino superior e a comunidade envolvente. Deve ser este o seu propósito, eliminar as
fronteiras existentes, envolvendo estudantes, professores e os vários actores da
comunidade, acompanhando as mudanças constantes da sociedade e procurando soluções
para os novos desafios. Só com a partilha de conhecimento e de dinâmicas entre os
diferentes intervenientes, “a construção de pontes” a que Caride (2000) se refere, se poderá
chegar a uma melhor comunidade que entendemos, será o melhor para o nosso planeta.
Compete, assim, às instituições de ensino superior assumir um papel diferente do
tradicional, alterando e adaptando a metodologia de ensino-aprendizagem e tornando-se
cada vez mais participativas na comunidade/ região/país onde se inserem. O ensino, a
investigação e a transferência de competências, conhecimentos e tecnologia e a colaboração
com a comunidade devem ser constantes e direccionados, a cada momento, para os
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problemas e as necessidades existentes na sociedade, de modo a contribuir efectivamente
para o desenvolvimento humano sustentável. Ao fazê-lo, estarão certamente a contribuir
igualmente para que os seus estudantes se tornem cidadãos mais activos na defesa dos
interesses comuns e mais participativos, promovendo iniciativas culturais, sociais, comerciais
ou ambientais.
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Résumé
Selon l'EDS (2012), au Gabon, la fécondité des adolescentes est très élevée : 28% des jeunes
filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et plus de 23% sont déjà mères. Par
ailleurs, selon Mimbila -Mayi et al. (2011) sur une enquête menée auprès de 1469
adolescents (âgés de 10 à 19 ans ), il ressort que plus de 55,3% d'entre elles ont déjà
pratiqué un avortement par cause d'absence de désir d'enfant, d'une part et la non
utilisation des moyens de contraception d'autre part. La même enquête révèle que les
adolescents gabonais ont une mauvaise connaissance de l'ensemble des méthodes
contraceptives. De plus, le système éducatif ne favorise pas la connaissance et
l'appropriation des méthodes contraceptives. En effet, dans l'enseignement secondaire
général, par exemple, les thèmes relatifs aux dispositifs contraceptifs ne sont pas abordés
sous forme de savoirs mais plutôt comme savoir-faire dans le programme de 4ème en SVT et
dans la thématique "Education sanitaire" pour la classe de seconde en Economie familiale et
sociale.
De ce fait, notre problématique se décline comme suit : Quel est le degré de connaissance
des élèves de seconde sur les méthodes contraceptives? Quelles sont les sources
d'informations autour des mêmes méthodes contraceptives? Enfin, quelles sont leurs
pratiques en matière de contraception?
Notre étude à pour but d'évaluer les connaissances des adolescents en milieu scolaire sur
les différentes méthodes contraceptives. Précisément, l'étude vise à analyser auprès des
élèves de seconde leur degré de connaissance sur la pluralité des méthodes contraceptives
et leur utilisation. Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mené une enquête par
questionnaire auprès des élèves de seconde dans quelques lycées de Libreville.

Mots-clés: Adolescents, connaissances, contraception, évaluation, méthodes contraceptives.
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Evaluation of knowledge of contraceptive methods among secondary school students in
Libreville

Abstract
According to the DHS (2012), in Gabon, the fertility of adolescent girls is very high: 28% of
girls aged 15 to 19 have already started their fertile life and more than 23% are already
mothers. Moreover, according to Mimbila -Mayi et al. (2011) on a survey of 1469
adolescents (aged 10 to 19), it appears that more than 55.3% of them have already
performed an abortion because of lack of desire for children, on the one hand and the nonuse of contraceptives on the other. The same survey reveals that Gabonese adolescents
have poor knowledge of all contraceptive methods. In addition, the education system does
not promote knowledge and appropriation of contraceptive methods. Indeed, in general
secondary education, for example, the topics related to contraceptive devices are not
addressed in the form of knowledge but rather as know-how in the 4th year program in SVT
and in the "Health Education" theme for the class of second in family and social economy.
As a result, our problem is as follows: What is the degree of knowledge of second-hand
students about contraceptive methods? What are the sources of information around the
same contraceptive methods? Finally, what are their practices in contraception?
Our study aims to assess the knowledge of adolescents in schools about different
contraceptive methods. Specifically, the study aims to analyze with second-level students
their degree of knowledge about the plurality of contraceptive methods and their use. To
achieve the set objectives, we conducted a questionnaire survey of secondary students in
some high schools in Libreville.

Keywords: Adolescents, knowledge, contraception, evaluation, contraceptive methods.
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Resumo
A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
(EPAMAC) é uma escola pública vocacionada para o ensino profissional que, nos
últimos dez anos, tem recebido estudantes provenientes de países da CPLP,
nomeadamente, de PALOP, como São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau.
O âmbito destas colaborações centra-se na vinda de estudantes, materializando-se
também em intercâmbios e ações de intervenção local, nesses países. Outras
parceiras foram iniciadas, nomeadamente com Angola, Brasil e Cabo-Verde, mas
ainda não se efetivaram, devido à escassez de recursos alocados a estas tarefas. O
desenvolvimento das ações de cooperação é facilitado por fatores humanos,
funcionais e estruturais da EPAMAC, mas depara-se com vários problemas, sobretudo
de ordem financeira. As entidades que tutelam e financiam a EPAMAC detêm a chave
para a resolução/minimização destes problemas e para a efetivação de uma
cooperação mais ampla e estruturada.

Palavras-chave: EPAMAC, Ensino Profissional, Cooperação.
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Introdução
O Ensino Profissional tem constituído uma opção para muitos jovens oriundos da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), e, mais especificamente, de Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que vêm para Portugal para completar os
seus estudos de nível secundário.
A opção por este subsistema de ensino pode ser explicada pela inovação, pela flexibilidade e
pelas opções profissionais que lhe estão associadas.
O processo de ensino-aprendizagem é complexo e objeto de inúmeros estudos. De acordo
com Bolzan (2006), à medida que se busca a compreensão das relações recíprocas existentes
entre o domínio do saber (conhecimento científico) e o domínio do saber fazer
(conhecimento prático) é obtido um avanço sobre as questões pedagógicas. As práticas
relacionadas com este processo podem ser variadas, dependendo da abordagem utilizada.
Uma das abordagens mais utilizadas para orientar o desenvolvimento de materiais didáticos
e práticas pedagógicas tem sido o construtivismo, que considera o indivíduo como agente
ativo de seu próprio conhecimento, deslocando a preocupação com o processo de ensino
(característica de uma visão tradicional) para o processo de aprendizagem (Rezende, 2002).
Segundo este autor, na visão construtivista, o estudante constrói representações através da
sua interação com a realidade. Estas representações irão constituir seu conhecimento.
Na abordagem construtivista utilizam-se práticas pedagógicas inovadoras (PPI), porque são
diferentes do tradicional método expositivo da abordagem tradicional. As PPI são
desenvolvidas em contexto educativo por professores que buscam formas diferenciadas de
melhorar e aperfeiçoar continuamente suas metodologias de ensino.
São exemplos destas PPI o recurso a novas tecnologias da informação e comunicação, o
recurso a ambientes virtuais de aprendizagem, o recurso a redes sociais, o recurso a outros
ambientes físicos, que não a sala de aula tradicional, a aprendizagem com base em projetos,
o design thinking e a aprendizagem em contexto real (Hmelo-Silver, 2004; Morales & Landa,
2004; Gonçalves & Martins, 2008).
O construtivismo e o recurso a PPI são particularmente importantes no ensino profissional,
pois esta modalidade de ensino, orientada para um perfil de competências à saída do curso
e para a inserção no mercado de trabalho, não se coaduna com o uso restrito de práticas
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pedagógicas tradicionais e assenta numa pedagogia ativa em que o protagonista é o aluno
(Gonçalves & Martins, 2008).
Adicionalmente, o ensino profissional dispõe de outros instrumentos de flexibilidade
associados à estrutura modular, nomeadamente a não-retenção, que traz vantagens ao
aluno em termos de construção do seu percurso segundo o seu ritmo de aprendizagem
(Gonçalves & Martins, 2008).
Uma outra vantagem do Ensino Profissional é proporcionar qualificação para o exercício de
uma profissão, o que se pode traduzir num acesso direto ao mercado de trabalho.
De facto, o ensino profissional tem evidenciado uma importância crescente nas últimas
décadas, não só em Portugal, mas também no resto da Europa.
O Conselho Europeu de março de 2000, realizado em Lisboa, definiu como objetivo para os
sistemas de educação e formação europeus, a necessidade de se adaptarem às exigências da
sociedade do conhecimento e a um maior nível e qualidade de emprego. Este objetivo foi,
posteriormente, desdobrado em objetivos específicos ao nível dos estados membros.
Em Portugal, fixou-se como meta, a par da diminuição do abandono e do insucesso, do
aumento da escolarização (obrigatória e secundária) e da disseminação das tecnologias da
informação e comunicação (TIC), que até 2010, pelo menos 50% dos jovens portugueses
frequentassem as vias profissionalizantes do ensino de nível secundário (Gonçalves e
Martins, 2008).
Na sequência desta decisão, a revisão curricular do ensino secundário, instituída pelo
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março e legislação subsequente definiu a possibilidade
dos cursos profissionais, até aí adstritos às escolas profissionais, se constituírem como oferta
formativa em todas as instituições educativas de nível secundário.
Embora a meta dos 50% ainda não se tenha alcançado, foi notório, em poucos anos, o
aumento da percentagem de alunos a frequentar cursos profissionais, tendo passado de
11,65% em 2004/2005 para 22,32% em 2007/2008 (Gonçalves e Martins, 2008). Desde
então, esta percentagem em vindo a aumentar, estando, atualmente, bem mais perto da
meta inicialmente estabelecida.
Justificada a relevância do ensino profissional, importa referir que este trabalho constitui um
estudo de caso relativamente a programas de cooperação efetivados por escolas
portuguesas afetas a este subsistema de ensino.
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A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
(EPAMAC) é uma escola profissional agrícola pública de elevado desempenho, tendo ficado
em primeiro lugar entre as suas congéneres, segundo o Ranking das Escolas 2017.
Esta escola, caracterizada por evidenciar elevados índices de sucesso e de empregabilidade,
possui uma exploração agrícola polivalente com cerca de 100 hectares, que inclui uma
vacaria, uma suinicultura, um centro hípico, vinha, pomares e estufas, entre muitas outras
valências. Possui uma residência para estudantes e cantina com confeção própria.
Desde 2008, a EPAMAC recebe estudantes provenientes dos PALOP, nomeadamente, de São
Tomé e Príncipe, de Moçambique e da Guiné-Bissau. Os estudantes ficam a residir na escola
e quando terminam o curso obtêm um diploma profissional e equivalência ao 12º ano de
escolaridade, podendo regressar com essa qualificação ao país de origem ou prosseguir
estudos.
A cooperação, promotora do desenvolvimento sustentável e do diálogo intercultural (Alsina,
1999), é efetivada, entre a EPAMAC e os países de origem dos estudantes, ao abrigo de
diversos tipos de protocolo e não se esgota na qualificação de jovens estudantes, abrindo-se,
também, a outras áreas de atuação, como se verá adiante.

São Tomé e Príncipe

Esta cooperação é a mais antiga, tendo já tem uma década. Iniciou-se através do
acolhimento de estudantes ao abrigo de um protocolo efetuado entre a Câmara Municipal
do Marco de Canaveses e o Governo de São Tomé e Príncipe. Mais tarde, esse protocolo
caducou, pelo que a própria EPAMAC, no sentido de continuar a receber estudantes sãotomenses, firmou um acordo de colaboração com o Governo Regional do Príncipe, no
sentido de receber estudantes e aumentar as suas qualificações em setores como o Turismo
e a Agropecuária, fulcrais para a Região Autónoma do Príncipe. Note-se que esta região sofre
de carências a diversos níveis, incluindo nos recursos humanos, vivendo uma situação de
“dupla insularidade”, que resulta, por um lado, da situação geográfica do país e, por outro
lado, da situação da região autónoma em relação ao governo central de São Tomé.
Alguns dos estudantes que a EPAMAC acolheu regressaram a STP, onde foram colocados no
mercado de trabalho local. Outros prosseguiram estudos ao abrigo de outras parcerias,
nomeadamente a que a escola estabeleceu com o Instituto Politécnico de Bragança, pelo
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que se encontram a frequentar Cursos Técnicos Superiores Profissionais e, em alguns casos,
prosseguirão estudos para licenciaturas, nomeadamente, na área dos cuidados veterinários.
O acordo de cooperação com o Príncipe não se esgota na vinda de estudantes. Também
engloba ações de intercâmbio, bem como de intervenção e de formação local a técnicos em
diversas áreas, tais como, apicultura, agropecuária, floresta, veterinária, turismo ou
ambiente.

Moçambique

Esta colaboração é a que está melhor estruturada, embora tenha revelado algumas falhas.
Os alunos moçambicanos vêm para a EPAMAC ao abrigo de um protocolo com a Fundação
Portugal-África. São os únicos que usufruem de uma bolsa de estudo mensal e, após a
conclusão do curso profissional, fazem um complemento de formação pedagógica na
Universidade Católica do Porto e efetuam igualmente um estágio pedagógico na EPAMAC,
que inclui aulas assistidas, ministradas pelos estagiários. No final do programa de formação,
voltam a Moçambique, onde integram os quadros de escolas profissionais como docentes da
área técnica.
Até 2017, estes alunos eram os únicos provenientes dos PALOP elegíveis para despesas por
parte dos fundos comunitários europeus (PO CH). Nesse ano, através de eleições legislativas,
o Governo de Moçambique mudou, tendo também mudado as regras, a meio do jogo. Os
alunos deixaram de ser considerados qualificados para serem professores em Moçambique.
Também o protocolo não foi atualizado, pelo que os alunos deixaram de ser elegíveis em
termos de financiamento pelo PO CH. As escolas de acolhimento estão, presentemente, a
tentar resolver esta situação, sem prejuízo para os alunos, que continuam a sua formação.
A colaboração com Moçambique inclui ainda uma geminação entre a EPAMAC e uma escola
profissional na região do Chimoio, que prevê intercâmbio de professores e de práticas,
formação local em estrutura modular e envio de materiais pedagógicos.

Guiné-Bissau

É a colaboração mais recente. Existe um acordo de colaboração com a AEDGB (Associação
Europeia para o Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Guiné-Bissau), que possui
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um contrato de transferência de competências com o governo guineense e trata do envio
dos alunos para Portugal. Os primeiros alunos que vieram ainda se encontram a frequentar o
curso.
Prevê-se um alargamento desta parceira em 2019, que incluirá formação de professores e
técnicos Guineenses, envio de materiais pedagógicos, e intercâmbio de professores e de
práticas.
Para além destas três parcerias, outras foram encetadas, nomeadamente com Cabo-verde,
Angola e Brasil, mas ainda não se concretizaram. Apenas no caso do Brasil já se iniciou uma
colaboração no sentido da prospeção por parte da EPAMAC de famílias de acolhimento de
estudantes brasileiros ao abrigo do programa “Gira Mundo”, que visa o acolhimento
semestral em Portugal de estudantes brasileiros de ensino secundário.
A ação da EPAMAC no âmbito da cooperação e promoção do desenvolvimento sustentável
tem vários facilitadores, mas também se depara com problemas de diversa ordem, para os
quais existem algumas soluções.

Os principais facilitadores são:

- A vontade mútua de efetivar a cooperação com os países de proveniência;
- A existência de parcerias e trabalho em rede (com governos, autarquias, escolas de nível
secundário, instituições de ensino superior, pólos de investigação, ONG, etc.)
- A existência de uma residência gratuita para os estudantes (presentemente, residem na
EPAMAC mais de 110 estudantes, incluindo os nacionais);
- O fornecimento diário de 6 refeições gratuitas a cada aluno;
- O ensino gratuito para os estudantes.

Os principais problemas são:

- Demasiado investimento pessoal (tempo de férias alocado ao estabelecimento e
desenvolvimento de parcerias; esforço financeiro individual, etc.);
- Atrasos na obtenção de vistos de estudante, o que faz com que a maioria dos alunos
ingresse na escola depois do início ano letivo, traduzindo-se num esforço acrescido para
recuperar horas e conteúdos;
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- Atrasos colossais na obtenção e renovação das autorizações de residência no Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o que condiciona a mobilidade dos estudantes,
nomeadamente durante as férias letivas (com visita aos familiares residentes em Portugal)
ou a visitas de estudo ao estrangeiro;
- Natureza frágil dos programas de colaboração (na maior parte dos casos é a escola que
acaba por se responsabilizar pelos meios de subsistência dos alunos);
- Despesas com estudantes provenientes dos PALOP não são elegíveis para financiamento
pelo PO CH, exceto no caso de protocolo intergovernamental (que raramente existe) pelo
que são um gasto cada vez mais difícil de suportar pela escola.

Algumas soluções:

- Ações locais de mobilização e de ajuda nos serviços consulares nos países de origem (isto já
deu resultado em São Tomé e Príncipe, tendo diminuído o atraso da chegada dos
estudantes);
- Assinatura de protocolos de colaboração governamentais (ou outros), que permitam o
estabelecimento de programas de cooperação bem estruturados, bem como simplifiquem a
burocracia ao nível do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
- Criação de um regime de exceção de forma a tornar as despesas com os estudantes
provenientes dos PALOP elegíveis pelo PO CH, (ainda que inclua um sistema de quotas
máximas para a admissão destes estudantes).

Considerações finais

O ensino profissional, graças às suas características, é uma modalidade de ensino muito
procurada por estudantes provenientes dos PALOP.
A EPAMAC evidencia um desempenho de elevado rendimento e aderiu a programas de
cooperação há cerca de uma década.
Os programas de cooperação da EPAMAC têm dado uma contribuição para o aumento das
qualificações profissionais e para uma melhoria das práticas pedagógicas modulares e da
formação em geral nos países envolvidos.
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Prevê-se, a curto/médio prazo, um alargamento da cooperação a outros países e a outras
áreas.
Os governos e demais entidades deverão ter um papel mais ativo na cooperação, enquanto
promotores e facilitadores desse processo.
Independentemente dos problemas existentes, é convicção da EPAMAC que a cooperação é
benéfica e deverá ter continuidade, enquanto houver possibilidades - sobretudo financeiras
- para tal, pelo que a escola está empenhada nesse desígnio.
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Résumé
La qualité de l’enseignement des sciences à l’école primaire nécessite la maîtrise des
méthodes et outils d’apprentissages par les Instituteurs. Recevoir une formation allant dans
le sens de développer la réflexibilité est un atout majeur. Aussi l’exploitation du portfolio
comme outil d’aide amène les instituteurs à changer leurs pratiques pédagogiques dans
l’enseignement des sciences. Partant de ce qui précède, la présente étude se propose
d'analyser les effets d'un dispositif de formation autour du portfolio. D'où la question de
recherche suivante : En quoi la mise en place d’un dispositif de formation auprès des
instituteurs qui développent un portfolio peut-elle améliorer leur pratique dans
l’enseignement des sciences ? A cette question deux hypothèses ont été formulées :
Premièrement, plus les instituteurs développent des connaissances en sciences à travers le
portfolio, plus ils acquièrent une maîtrise de la démarche d’investigation. Deuxièmement,
lorsqu’ils capitalisent les connaissances acquises à travers le portfolio, mieux ils pratiquent la
démarche d’investigation avec leurs élèves.

Pour tester ces hypothèses, une

expérimentation axée sur une phase théorique liée au développement des connaissances, et
une phase pratique sur la mise en œuvre des connaissances développées, a permis de
comparer un groupe d’instituteurs témoins et un groupe d’instituteurs expérimentateurs. A
la lumière des résultats obtenus, les représentations des instituteurs témoins ne varient pas
tandis que celles des instituteurs expérimentateurs ont évolué considérablement. Ces
derniers développent un caractère réflexif dans l’enseignement des sciences par la précision
de la démarche d’investigation.

Mots-clés : Portfolio, Formation, Dispositif de formation, Instituteurs, Sciences, Démarche
d’investigation.
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Impact of the training device in science education in primary school: the case of the portfolio among the
teachers of Libreville

Abstract
The quality of science education in primary school requires mastery of methods and tools of
learning by the teachers. To receive training in the direction of developing reflexibility is a
major asset. Also the exploitation of the portfolio as a tool of help leads the teachers to
change their teaching practices in science teaching. Starting from the above, the present
study proposes to analyze the effects of a training device around the portfolio. Hence the
following research question: How can the establishment of a training mechanism for
teachers who develop a portfolio improve their practice in science teaching? To this
question two hypotheses were formulated: First, the more the teachers develop science
knowledge through the portfolio, the more they acquire a mastery of the
investigation process. Secondly, when they capitalize on the knowledge acquired through
the portfolio, the better they practice investigating with their students. To test these
hypotheses, an experiment focused on a theoretical phase related to the development of
knowledge, and a practical phase on the implementation of the knowledge developed, made
it possible to compare a group of primary teachers and a group of experimental teachers. In
the light of the results obtained, the representations of the primary teachers do not vary
while those of the experimental teachers have evolved considerably. The latter develop a
reflexive character in science teaching by the precision of the investigation process.

Keywords: Portfolio, Training, Device of training, Primary school teachers, Sciences,
Approach of investigation.
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Marcadores del discurso y conectores pragmáticos en la traducción audiovisualen el marco de la
enseñanza de ELE en Gabón: Caso de los subtítulos en la serie “El Internado”
___________________________________________________________________________________________

Reick Dimitri Letsina - ENS, Libreville
Eugénie Eyeang - ENS, CRAAL, Libreville

Resumen
Los marcadores del discurso y los conectores pragmáticos son elementos imprescindibles en
la organización del discurso. Sin embargo, en el marco de la enseñanza de ELE en Gabón,
tanto los profesores como los alumnos dedican poca atención en su uso y su papel. Son
muchos los estudios realizados sobre su presencia en el discurso oral (Briz, 1996; Chaume,
2009). Además de ser identificadores lingüísticos y culturales, permiten identificar el nivel de
lengua y las diferentes variaciones del lenguaje (Briz, 1996). En la traducción audiovisual, se
puede destacar los diferentes tipos de marcadores y conectores en las películas o en las
series (Poblete, 1997).
Este trabajo pretende mostrar la dificultad de la traducción de los marcadores del discurso y
de los conectores pragmáticos en el marco de la subtitulación. Los subtítulos permiten ver
que las muletillas (Lope, 1993) son muy frecuentes en las conversaciones pero que nunca
tienen el mismo significado (Miranda, 1992).
La metodología que seguiremos se enmarca dentro de la investigación cualitativa. Se trata
de un análisis conversacional. Buscamos informaciones sobre el capítulo de la serie e
identificamos los marcadores y conectores más empleados en las conversaciones y en qué
contexto. La subtitulación se hace al final del visionado.
Los resultados muestran la presencia de varios marcadores discursivos y de unos que son
más usados que otros. Permiten también resaltar los diferentes locutores. Como beneficio,
este trabajo va a permitir a los aprendices gaboneses de ELE conocer el papel de cada
marcador y conector en el discurso. Asimismo, desarrollar una competencia comunicativa, a
saber cuándo hablar, de qué hablar y con quién, dónde y en qué forma (Dell Hymes, 1971).
Palabras clave: traducción audiovisual, marcador del discurso, conector pragmático,
subtitulación, competencia comunicativa.
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Abstract
Discourse markers and pragmatic connectors are essential elements in the organization of
discourse. However, in the framework of the teaching of ELE in Gabon, both teachers and
students devote little attention to their use and role. There are many studies on its presence
in oral discourse (Briz, 1996, Chaume, 2009). Besides being linguistic and cultural identifiers,
they allow to identify the language level and the different language variations (Briz, 1996). In
audiovisual translation, the different types of markers and connectors can be highlighted in
films or series (Poblete, 1997).
This work aims to show the difficulty of translating discourse markers and pragmatic
connectors in the framework of subtitling. The subtitles allow to see that the phrases (Lope,
1993) are very frequent in conversations but never have the same meaning (Miranda, 1992).
The methodology we will follow is part of qualitative research. It is a conversational analysis.
We look for information on the chapter of the series and identify the markers and
connectors most used in the conversations and in what context. Subtitling is done at the end
of the viewing.
The results show the presence of several discursive markers and some that are more used
than others. They also allow highlighting the different speakers. As a benefit, this work will
allow Gabonese ELE learners to know the role of each marker and connector in the
discourse. Also, develop a communicative competence, namely when to speak, what to talk
about and with whom, where and in what form (Dell Hymes, 1971).

Key words: audiovisual translation, discourse marker, pragmatic connector, subtitling,
communicative competence.
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Introducción
La conversación es el medio de interacción humana por excelencia. Se delimita en un
contexto o situación que define el tipo de lenguaje (Briz, 1996). Por su parte, Beinhauer
(1985) habla también de la espontaneidad, la expresividad y la falta de planificación como
características de la conversación. En toda conversación el objetivo es expresar lo que se
siente o lo que se piensa. Pero para llegar a entenderse hace falta hablar el mismo idioma.
En el contexto gabonés, el idioma que permite esta comunicación es el francés. Es la lengua
oficial según la constitución del país y está presente en todos los sectores de actividades
sociales y profesionales. Las lenguas locales sólo permiten una comunicación intra-étnica
(Eyeang, 1997) y son identificadores sociales y culturales (Deshaies, vincent, 2004).
El español como lengua extranjera se enseña en Gabón en este contexto sociolingüístico y
cultural desde muchos años. Tanto en los institutos como en las universidades, su
aprendizaje se hace con soportes escritos y/o iconográficos (texto o imagen). Se analizan los
aspectos lingüísticos, gramaticales o sintácticos. Sin embargo, los aprendices pueden llegar a
dominar estos elementos en lo que se refiere al discurso escrito pero no tanto en la
conversación. Para los aprendices de ELE, mantener una conversación en español de manera
espontánea, hablar con fluidez y soltura sigue siendo un verdadero problema. Esta dificultad
se refleja en los diálogos de los alumnos en los institutos y también entre los estudiantes en
las universidades. Ante estas carencias conversacionales, nos hemos preguntado cuáles son
los elementos que pueden mejorar su competencia lingüística y comunicativa. Esto se
consigue con el uso de los marcadores y conectores. Los materiales audiovisuales se han
introducido en la enseñanza del español para facilitar el estudio de estos elementos y
también el aprendizaje escrito y oral del español como lengua extranjera.
Este artículo tiene como objetivo general estudiar la importancia de la traducción
audiovisual en la didáctica de las lenguas extranjeras y la importancia de los marcadores y
conectores pragmáticos en el marco de la enseñanza de ELE en Gabón. Los materiales
audiovisuales son unas herramientas muy eficaces en la enseñanza y el aprendizaje de un
idioma extranjero (Danan, 2004; Neves, 2004,). El análisis se hace concretamente en la
subtitulación que es un medio eficaz en la adquisición de un nuevo vocabulario (Baltova,
1999). En el contexto gabonés, son muy pocos los profesores que utilizan esta estrategia en
sus clases para que los alumnos o estudiantes mejoren su discurso oral. Emplean con más
frecuencia los marcadores cuando escriben pero en sus conversaciones casi no los usan. El
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aprendiz que consigue comprender la importancia de estas unidades en la conversación así
como usarlas, llega a una competencia comunicativa plena1 (Zorraquino, 1998). La idea de
analizar y traducir los marcadores del discurso en los subtítulos en el marco del procesoenseñanza de ELE surge entonces como un medio para resolver el problema de la
competencia comunicativa entre los aprendices del español en Gabón.
La traducción siempre ha sido un recurso didáctico en la enseñanza de ELE en Gabón. Pero,
nunca se ha intentado con los subtítulos. Sin embargo, son muchos los estudios recientes
que han subrayado su importancia para aprender una lengua extranjera y mejorar la
expresión oral (Cintas, 2008; Danan, 2004). Otros trabajos han subrayado el valor
pedagógico de este método (Talaván, 2012). Los subtítulos no son un elemento negativo o
molesto en el aprendizaje de idiomas extranjeros, sino que pueden aportar beneficios, sobre
todo en aquellos estudiantes que tienen dificultad para entender la lengua que aprenden y
practicarla.

1.1 Estudios realizados

La traducción audiovisual cómo método didáctico de enseñanza de ELE
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido la introducción de nuevos métodos
didácticos de enseñanza-aprendizaje de ELE. La traducción audiovisual ha ido ganando
importancia en este contexto.Se trata de un método idóneo para aprender un idioma
extranjero (Danan, 1992; Talaván, 2013; Miralles, 2016), y más concretamente, para la
adquisición de un nuevo vocabulario utilizando la subtitulación (Baltova, 1999). Esun tipo de
traducción que se originó en los años 1930 que permite la transferencia lingüística de un
texto audiovisual (Chaume, 2004:). En ella se combinan dos canales de comunicación o
códigos: el código verbal (palabras, sonidos, texto) y el código visual que puede ser una
imagen fija o en movimiento (Delabastita, 1989).

1

El empleo adecuado de esos elementos por los aprendices de una lengua segunda, en la producción de sus
discursos orales y escritos, puede indicar que ellos ya poseen un mayor dominio de la LE. Es la prueba de que el
aprendiz ha salido de los dominios estrictamente gramaticales de la LE y ya se está valiendo del dominio
pragmático.
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Los materiales audiovisuales (vídeos de películas o de serie en nuestro caso) permiten ver y
oír el texto cuantas veces queramos y necesitemos. Su importancia estriba no sólo en el
hecho de que el aprendiz pueda ver cómo los nativos interactúan entre sí, sino que además
intervienen una serie de elementos lingüísticos (acentos y entonación) y paralingüísticos
(gestos, expresiones faciales, posturas, etc.) que ayudan a interpretar el texto y que son de
gran utilidad a la hora de trabajar la competencia intercultural (Cintas, 2012). En otras
palabras, favorece el estudio de una lengua extranjera en contextos socio-culturales y
lingüísticos reales (King, 2002).

1.2.

Los subtítulos

Se trata del texto que aparece en la parte inferior de la pantalla. Aunque existe también
otro tipo de subtítulos que se puede desplazar en la pantalla (subtítulos para sordos y/o
deficientes auditivos). Normalmente, la subtitulación suele ser fiel al original, pero se suele
sintetizar por razones de espacio cuando es necesario2.
Hay dos grandes categorías de subtítulos: subtítulo interlingüístico3 (Cintas, 2007) y subtítulo
intralingüístico (Fresco, 2013). Los subtítulos interlingüísticos consisten en pasar la
información de lengua extranjera (L2) a la lengua materna del aprendiz (L1). El audio está en
L2 y los subtítulos en L1 (versión original en español-subtítulos en francés, por ejemplo). Los
subtítulos interlingüísticos funcionan como un apoyo a la comprensión de los diálogos
originales (Talaván, 2009).Mientras en los subtítulos interlingüísticos hay un cambio de
idioma, en los subtítulos intralingüísticos no hay ningún cambio. Es decir, tanto los diálogos
como los subtítulos se encuentran codificados en la lengua materna (versión original en
español-subtítulos en español, por ejemplo). Se crearon para los espectadores sordos y/o
con discapacidad auditiva. Pero, son también usados por personas con conocimientos
limitados de la lengua del país donde residen para comprender mejor las emisiones de
televisión en una lengua para ellos extranjera: emigrantes, estudiantes de otros países, etc.
(Parks, 1994).

2La

norma UNE 153010:2003, Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través
de teletexto regula el cómo deben crearse subtítulos para televisión.
3Los

subtítulos interlinguisticos son también conocidos como tradicionales o estándar (Talaván, 2012).
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1.3.

Los marcadores y conectores: su papel en la conversación.

Se trata de unos elementos esenciales que ayudan a construir el sentido del discurso, a
ordenar las ideas, los argumentos y las informaciones (Portolés, 2001). La cohesión (Gaya,
1943) se logra conectando lo que se dice antes con lo que se dice después.
Son muchos los estudios sobre los conectores y marcadores desde perspectivas
distintas 4 (Fuentes, 1987; Mederos, 1988; Cortés, 1991). Los primeros en usar la
denominación marcador ("marker") fueron Sinclair y Coulthard (1975). Luego, Schiffrin
(1986) los denomina marcadores discursivos ("discoursemarkers"), y los describe como
elementos de soporte de las unidades de habla. Dentro de este ámbito se enmarcan
numerosos estudios, donde los marcadores reciben denominaciones como "conectores
pragmáticos" (Briz, 1993, 1994), "puntores" (Vincent, 1993), "enlaces supraoracionales"
(Fuentes, 1987), "operadores discursivos" (Casado, 1991). Son unidades lingüísticas que
cuentan con un significado particular determinado por el contexto (Fraser, 1999).
En otras palabras, los marcadores y conectores desempeñan un papel importantísimo en la
conversación. Permiten enlazar los enunciados y mantener el contacto con el interlocutor
(Poblete, 1999) pero todos no tienen las mismas funciones (Cortés y Camacho, 2005;
Condom, 2004; Butragueño, 2003; Portolés, 2001). Su significado depende del contexto en
que están usados.
2. Marco teórico
Este trabajo pretende estudiar el conocimiento que tienen los estudiantes gaboneses de ELE
sobre los marcadores discursivos y conectores pragmáticos. El estudio lo realizamos en el
Departamento de Estudios Germánicos de la Universidad Omar Bongo con los estudiantes
de Máster 2, especialidad Traducción. Se trata de diez estudiantes que están a punto de
acabar sus estudios superiores y trabajar como profesionales de la traducción o profesores
de ELE. Trabajamos con ellos de manera separada durante una semana. Cinco de ellos
participan en la clase con el vídeo. Es el grupo uno (1). Mientras que el grupo dos (2) está

4

Los marcadores se han definido desde dos perspectivas: la perspectiva cognitiva-pragmática y la perspectiva de la
lingüística textual. En la primera se ubican las definiciones quedan Martín Zorraquino (1998), Montolío (2001) y Portolés
(2001) y en la segunda las definiciones de Fuentes o Casado.

112

constituido de los demás cinco (5) estudiantes que trabajan sobre el análisis y el uso de los
marcadores en un diálogo escrito. Discuten entre ellos y grabamos sus conversaciones.
Grabamos también las conversaciones del grupo 1 y las comparamos con las conversaciones
de los nativos en la serie que vamos a ver en clase. Para acabar hacemos un trabajo de
lectura y de discusiones oral entre los dos grupos sobre temas cotidianos (moda, deportes,
cine…).
En el marco de nuestro estudio, los marcadores discursivos se han tratado como un
elemento de gran importancia desde distintas perspectivas teóricas. La teoría de la
relevancia5 considera importante la pertinencia del enunciado, o sea un enunciado es
relevante porque transmite una información nueva que se relaciona, de alguna manera, con
la información que ya posee el hablante. Esto hace posible que el oyente incremente su
conocimiento (Sperber y Wilson, 1986). La lingüística cognitiva6 (Traugott, 1995) y la teoría
de la argumentación7 (Anscombre y Ducrot, 1983) son también fundamentos del análisis de
los marcadores y conectores. Los marcadores discursivos se consideran instrumentos que
configuran estructuralmente el discurso (Roulet, 1985). Su objetivo principal es mantener el
hilo discursivo para llegar a construir textos cohesionados y coherentes. Para estudiarlos en
nuestro contexto, vamos a inspirarnos de las diferentes teorías ya mencionadas.

Nos apoyamos principalmente en dos teorías didácticas de base sociolingüísticas que
demuestran la importancia del uso de los subtítulos: la teoría cognitiva del aprendizaje
multimedia (Mayer, 2001) y la teoría de la doble codificación o Dual Coding Theory, (Paivio,
5

La relevancia es el principio que explica todos los actos comunicativos lingüísticos. Prestamos atención a nuestro
interlocutor porque damos por supuesto que lo que dice es pertinente. En esta teoría se considera importante la
cooperación. Sperber y Wilson piensan que todos somos cooperativos porque a cambio ganamos conocimiento del mundo,
de ahí que esperemos que nuestro interlocutor sea pertinente.
6

La lingüística cognitiva es una disciplina que trata de dar cuenta del conocimiento lingüístico poniéndolo en relación con
otros procesos cognitivos de la mente humana, tales como la percepción, la memoria, la atención. En el aprendizaje de
segundas lenguas, esta teoría ha tenido gran influencia en la comprensión del modo en el que se integran los nuevos
conocimientos lingüísticos. Según se ha observado, los nuevos conocimientos no se añaden simplemente a los previos, sino
que en ocasiones tienen como consecuencia una reestructuración del saber anterior. El aprendizaje de una segunda lengua
se traduce en una serie de interlenguas con reglas cada vez más complejas, que sustituyen anteriores representaciones
internas menos complejas.
7

La teoría de la argumentación concibe la naturaleza del lenguaje como esencialmente persuasiva, esto es, orientada a
conducir al receptor hacia el punto de vista desde el que el emisor presenta la información en su discurso.La teoría de la
argumentación ha proporcionado un potente marco de análisis para el estudio del tipo de significado que aportan los
marcadores del discurso en los textos.
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2006). De acuerdo con Mayer (2001, p.1-52), cuando la información se transmite por más
de un canal, mejora la capacidad de atención del alumno.

3. Corpus y metodología

Realizamos nuestro estudio con un material audiovisual. Se trata del capítulo 6 de la segunda
temporada de la serie española “El Internado” emitida por la cadena Antena 3 en España.
Aplicamos un estudio cualitativo (Vanderplank, 1988) que pretende analizar los beneficios
del uso de un soporte audiovisual en el aprendizaje de ELE con el estudio de los marcadores
y conectores en la subtitulación. Lo hacemos con diez (10) estudiantes gaboneses de Máster
2 en Traducción en el Departamento de Estudios Germánicos repartidos en dos (2) grupos.
Son aprendices formales, o sea, el español que saben lo han aprendido sobre todo en el
aula, nunca han mantenido conversaciones con nativos ni han estudiado en España o en
países hispanohablantes. El capítulo de la serie dura 01:40:20 min. No vemos todo el
capítulo sino los primeros 45 minutos. Hacemos este estudio con ellos durante una semana
con dos horas de visionado cada día. Pretendemos obtener un incremento en la adquisición
del léxico por parte de los estudiantes, el uso y dominio de los marcadores y conectores.
En toda la semana, el grupo 1 visiona la serie en clase. Los estudiantes apuntan los
marcadores y conectores empleados. Luego, identifican los más usados y quienes los usan,
su nivel de educación y su clase social. Por fin, definen la función que desempeña en el
discurso cada marcador y conector usados por los nativos. En cuanto a la traducción,
traducimos la serie y los marcadores según el contexto en el que se desarrolla la
conversación. Ponemos subtítulos interlingüísticos(versión original en español y los
subtítulos en francés) con el subtitle workshop. Esta herramienta es muy eficaz y práctica
para el subtitulado. Los estudiantes pueden ver y leer en francés la traducción de los
marcadores y conectores que se emplean en las conversaciones de la serie. Grabamos y
comparamos sus conversaciones con los diálogos de los nativos. El grupo 2 que ha hecho su
trabajo fuera de la clase también ha utilizado los marcadores en un diálogo escrito que les
hemos dado para rellenar los huecos. También los han usado en sus conversaciones.
Comparamos su conversación con la del grupo 1 y los diálogos de los nativos.
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4. Recopilación de datos

4.1. Los marcadores y conectores más usados
Son muchos los marcadores y conectores que se pueden usar durante una conversación.
Pero siempre hay unos que se usan con más frecuencia. En lo que se refiere a nuestro
trabajo, los estudiante del grupo 1 han identificado los más frecuentes que son: ¿no?,y,
pero, venga, vamos, pues, oye, bueno, entonces, a ver, además, es que, claro, mira, oye,
entonces, pues claro, ¿eh? Desde luego.

4.2.Clasificación de los marcadores
Se puede hacer una clasificación de los marcadores y conectores según las definiciones de
diferentes autores y estudios recientes (Fuentes, 1987; Casado, 1993; Portolés, 1993; Briz,
1996). A continuación, hacemos una clasificación de los marcadores usados en la serie según
la clasificación de Zorraquino y Portolés (1999).

Tabla n°1 Marcadores usados
Estructuradores de la información

Pues

Comentadores

Conectores aditivos

Además

Conectores consecutivos

Entonces, pues

Marcadores de modalidadepistémica

Claro, desde luego
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De modalidad deóntica

Bueno, bien, vale.

Enfocadores de la alteridad

Venga, vamos, ¿no? oye

Metadiscursivos conversacionales

Bueno, eh.

Conectores aditivos

Y, también, además,

Consecutivos

Por eso, entonces,

Justificativos

Porque, como, es que

Contraargumentativos

Pero, aunque

Comentadores

Pues

De refuerzo argumentativo

Claro, desde luego

Refuerzo conclusivo

Y ya está

Formas en modalidad

¿No?, ¿eh?

Interrogativa
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María Antonia MARTÍN ZORRAQUINOy José PORTOLÉS: Los marcadores del discurso:
Gramática descriptiva de la lengua española, Tomo 3: Entre laoración y el discurso,
Morfología, Madrid: Espasa, 1999, págs. 4081-4082.

5 Análisis de los datos

Los conectores y marcadores desempeñan muchas funciones8 en la conversación (Casado,
1998; Schiffrin, 1987; Portolés, 2001). Briz (1993) habla de la función metadiscursiva9en
relación con la situación enunciativa conversacional.

Los conectores pues, pero y bueno
Ejercicio grupo 2. Rellenar los huecos con los conectores y marcadores pues, pero y bueno.
Estudiante (1): Necesito dinero. Tengo que ir a comprarme un libro.
Estudiante (2): ……..primero tienes que decirme lo que has hecho del dinero que te di la
última vez.
Estudiante (3): ……..creo que ya no lo tiene. Lo ha gastado comprándose tonterías.
Estudiante (4): ………él es así. Nunca da prioridad a lo que es lo más importante. Ahora,
¿cómo vas a hacer?
Estudiante (1): ………no lo he gastado. Creo que me lo robaron en clase.
Estudiante (2): ………ahora busca a un culpable.
Estudiante (3): ¡……..era claro que no podía decir la verdad!

8

Aclaración, adición, advertencia, afirmación, aprobación, asentimiento, atenuación, (auto)corrección, causalidad, cierre
discursivo, comienzo discursivo, concesividad, conclusión, condición, consecuencia, continuación, continuidad, contraste,
corrección, culminación, deducción, duda, ejemplificación, énfasis, enumeración, equivalencia, evidencia, exhaustividad,
explicación, inclusión, inferencia, intensificación, llamada de atención, mantenimiento de atención interlocutiva,
matización, negación, oposición, ordenación, precaución, precisión, recapitulación, reformulación, refuerzo, refutación,
réplica, restricción, resumen, topicalización, y transición.
9El

enfoque de Briz es el del Análisis de la Conversación. Describe la función metadiscursiva como una estrategia de control
del habla, dentro de un plan rápido de enunciación. Incluye en ella operaciones de estructuración y de reformulación que
permiten al hablante precisar, matizar, desglosar, explicar, aclarar, reordenar su mensaje, regresar a lo anterior. Es decir,
permite resolver los problemas de la
organización no lineal de la conversación.
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Tabla n°2
Conversación en la serie.

Conversación 1.
(…)

Estudiante (1): Necesito dinero. Tengo

María: Todo el mundo te está buscando. que ir a comprarme un libro.
Pensábamos que estabas muerto.

Estudiante (2): Pero antes tienes que

Iván: Pues estoy vivo y necesito dinero.

decirme lo que has hecho del dinero que

María: Pero antes me vas a decir dónde
vas a ir. (…)
Amelia: Pues también es su papá. (…)

te di la última vez.
Estudiante (3): Pues creo que ya no lo
tiene.

Lo

ha

gastado

comprándose

tonterías.

Conversación 2
(…)

Estudiante (1): Y vosotros siempre estáis

Paula: Éstas somos Evely y yo. Tú nos pensando que miento aunque diga la
verdad.
estas cuidando.
Jacinta: Bueno, es preciso (…).
Carolina: ¡Sí, mamá! Te lo juro que no
estoy llorando (…). Bueno, te llamo luego,
muchos besitos. (…)
Pero todavía tiene que quedarse ahí unos
días.

Estudiante (2): Pero el problema es que
no nos acordamos de la última vez que
dijiste la verdad.
Estudiante (3): ¡Bueno creo que hace tres
años! Desde que le sorprendieron en
clase haciendo trampas...

Héctor: Bueno, pero lo peor ya ha Estudiante (4): Pues todo el mundo se
acuerda de aquel día.
pasado, ¿no?
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5.1.

Traducción de los marcadores pues, pero y bueno en los subtítulos

Hacemos la traducción de las conversaciones en la serie y los estudiantes notan como se ha
traducido o no los marcadores y conectores según el contexto. Los subtítulos en francés les
permiten ver los cambios.

Tabla n°3
Conversación en la serie.

Conversation dans la série

Conversación 1.

Conversation 1:

(…)

María: Tout le monde te cherche. On

María: Todo el mundo te está buscando. croyait que tu étais mort.
Pensábamos que estabas muerto.
Iván: ( ) Je suis vivant et j´ai besoin
Iván: Pues estoy vivo y necesito dinero.
d´argent.
María: Pero antes me vas a decir dónde María: Mais tu dois d´abord me dire où tu
vas a ir. (…)
vas. (…)
Paula: (…) Entonces ¿San José qué es?

Paula: (…) Alors qui est Saint- Joseph?

Amelia: Pues también es su papá. (…)

Amelia: EhBien, c´est aussi son papa. (…)

6. Resultados

Cuando hemos propuesto un soporte audiovisual, la reacción de los estudiantes ha sido
positiva. Eso ha aumentado su motivación para aprender el español. El trabajo con el grupo1
ha demostrado que este método tiene muchas ventajas. Primero en lo que se refiere al
estudio con un material audiovisual y luego con los subtítulos y la traducción. La serie ha
permitido retener toda su atención durante el visionado. Han podido ver cómo hablan los
nativos (gestos, acento...) y eso ha facilitado la pronunciación de las palabras que eran
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difíciles de pronunciar por la falta del contacto con los nativos. El hecho de ver la serie
durante una semana ha mejorado su pronunciación y ha aumentado su comprensión
auditiva (Baltova, 1999).
Los beneficios se extienden a las cuatro destrezas lingüísticas (expresión oral, expresión
escrita, comprensión oral y comprensión escrita). A continuación, hacemos un resumen de
los aspectos que los estudiantes han mejorado:
(a) la memorización, la retención y la comprensión del vocabulario, (b) las destrezas
lingüísticas, (c) los conocimientos fonéticos, (d) aprendizaje de la pronunciación de las
palabras, (e) la expresión y la comunicación oral, (f) la velocidad de lectura, tanto en L1 como
en L2, (g) reconocimiento de las palabras escuchadas, (h) El uso de los marcadores y
conectores en sus conversaciones, (i) la traducción los marcadores y conectores según el
contexto.

7. Discusiones

El proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE es posible con la traducción audiovisual. Tiene
muchas ventajas pero necesita muchos elementos para su práctica. Primero, un proyector
para poder ver el vídeo. Es algo que no hemos podido tener acceso fácilmente cuando
queríamos trabajar. Para seguir estudiando de esta forma, todos los estudiantes deben tener
un ordenador.
En cuanto a los subtítulos, su práctica viene acompañada del uso de las nuevas tecnologías.
El uso de las herramientas de subtitulado necesita otra formación para que los estudiantes
sepan cómo hacerlos ellos mismos. Tanto para subtitular como para incrustarlos con el vídeo
hace falta herramientas que a veces todos no saben manejar.
Como propuesta, consideramos que para los docentes resulta indispensable una formación
en disciplinas como la pragmática y el análisis deldiscurso. El objetivo es que,
independientemente de lo que contengan losmanuales utilizados en el aula, los docentes
sean capaces de ofrecer a sus alumnosuna explicación que realmente les sirva y que se
ajuste al uso correcto de los marcadores y conectores. No sólo se trata de dominar una
lengua extranjera por escrito sino también hablando. Estos aprendices que anhelan ser
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profesores de ELE, no van a escribir todo el tiempo. Van a tener que hablar en español con
sus alumnos para demostrar que dominan el idioma y también entre ellos y con los nativos.

Conclusión
El estudio de los marcadores y conectores en el marco de la enseñanza del ELE es de gran
importancia. El aprendiz

que consigue un dominio de esas unidades, así como

comprenderlas y usarlas bien, no sólo consigue que su escritura y lectura en lengua española
mejoren sensiblemente, sino que también gana, sobre todo, fluidez en los discursos orales.
En otras palabras, mejora su competencia lingüística y comunicativa. No obstante, es
necesario que el profesor de ELE lleve a cabo la enseñanza de los marcadores siempre en el
ámbito del discurso y para eso tiene que usar en sus clases materiales audiovisuales en los
que el aprendiz pueda ver, aprender y analizar el funcionamiento de los marcadores y
conectores.
En Gabón, los aprendices de ELE como es el caso de los estudiantes con los que hemos
trabajado, no dominan el uso de los marcadores en sus conversaciones. Esto puede ser
explicado por el mero hecho deque muchos profesores de LE todavía no valoran de manera
adecuada lacompetencia comunicativa en sus trabajos, es decir, no tienen en cuenta que, en
una LE, esta competencia supone la habilidad de usar una extensa variedad de estrategias
discursivas y textuales para que el aprendiz maneje una interacción comunicativa con los
demás. Que no sólo se conforman con hacer discursos escritos lingüísticamente correctos
sino que hablen de forma natural y espontánea. Los marcadores y conectores forman parte
de esas estrategias para llegar a hablar sin pensar demasiado en los aspectos lingüísticos y
gramaticales. Se puede afirmar que el empleo adecuado de esos elementos por los
aprendices de una lengua segunda, en sus conversaciones y escritos, puede indicar que ellos
ya poseen un mayor dominio dela LE. Es la prueba de que el aprendiz ha salido de los
dominios estrictamentegramaticales de la LE y por consiguiente ha alcanzado una
competencia comunicativa plena.
Sin embargo, podemos preguntarnos sobre a partir de qué nivel en los institutos se puede
enseñar la traducción audiovisual y el uso de los marcadores.
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Resumo
O presente trabalho de investigação aborda sobre o papel do professor na educação para a
saúde: estudo de caso da escola primária completa de Mutomote, na Cidade de Nampula, no
norte de Moçambique e, teve como objectivo compreender o papel do professor na
educação para saúde. Assim, identificou-se a preferência do público-alvo; analisou-se
algumas das estratégias e técnicas para serem usadas no trabalho. A metodologia usada foi
método qualitativo na modalidade de estudo de caso. Foram entrevistadas vinte e oito (28)
funcionários dum universo de cento e sessenta e seis (166), dos quais dois (2) membros da
Direcção da escola, o Director da Escola e o Adjunto Pedagógico e vinte e seis (26)
professores. Usou-se entrevistas semi-estruturadas, observação participante e análise
documental. A análise dos dados baseou-se no conteúdo temático. Os resultados mostraram
que boa parte dos professores não dispõem de conhecimentos suficientes em matérias de
Educação para Saúde o que limita o seu envolvimento directo e consistente. Outrossim, a
escola apresenta um défice considerável na gestão preventiva da instituição: a precariedade
dos sanitários e contentores de lixo, são exemplo vivo que no lugar de prevenirem ou
atenuarem as medidas de prevenção ou redução de risco de transmissão de doenças – não
protegem os estudantes da ocorrência ou da evolução de fenómenos desfavoráveis à saúde.
Entretanto, a orientação dos professores do ensino primário para identificarem os
problemas e necessidades dos seus alunos, utilizando adequadamente os conhecimentos
básicos de Educação para Saúde, são considerados aceitáveis, embora se observa
desenquadramento destas desde a formação. A escola, no âmbito da educação para a
saúde, joga um papel fundamental na prevenção e promoção de saúde assim como
desenvolve os conhecimentos e competências para uma vida escolar saudável.
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Introdução
O presente trabalho se desenvolve num momento em que a educação é vista como um
fenómeno complexo que se concretiza e se manifesta de várias formas, incluindo
a praxis social, com actividades tão variadas de todos os membros da forma organizada e
sistemática (o sistema escolar) como informal e espontânea, seja através da acção de
professores e educadores ou de outros agentes de formação ao longo da vida.
Cabe referir nesta vertente, que as políticas educacionais enfatizam o papel da escola
enquanto instituição social vocacionada na formação das crianças que nela frequentam. No
entanto, o Governo da República de Moçambique ainda tem o objectivo de aumentar o
número de crianças a frequentar a escola e atingir a qualidade educativa desejada e uma
Educação para todos. Olha para a escola como sendo um espaço primordial para o
desenvolvimento de conhecimentos e habilidades junto à sua comunidade, congregando,
por um período importante, crianças e adolescentes numa etapa crítica de crescimento e
desenvolvimento.
Objectivasse neste trabalho abordar sobre a compreensão do papel do professor na
educação papel do seu trabalho de leccionação. Pois, conhecendo melhor as próprias
condições de saúde (incluindo as causas e consequências), os alunos poderão actuar como
agentes do seu próprio desenvolvimento e não apenas como receptores passivos de ajuda.
Pesa, embora seja da responsabilidade do Estado, a gestão das escolas públicas e definição
dos programas dos planos curriculares, conforme as duas leis acima referidas através do
Ministério de Educação, este permite a participação de outras entidades parceiras,
envolvendo as autoridades da saúde, instituições afins, incluindo Organizações Não
Governamentais (ONG’s), sobretudo, aquelas vocacionadas na promoção da saúde e no
bem-estar dos alunos, professores e da comunidade em geral.
Assim, mesmo com esta abertura legal, nas escolas, o nível de participação dos professores
em programas de educação para a saúde não tem sido satisfatório. Dai que, é importante
lembrar que o professor do ensino primário desempenha um papel crucial, sob o ponto de
vista da formação da personalidade.
No plano estratégico referente a educação no Estado Moçambicano e Organizações Não
Governamentais (ONG’s), dever-se-ia incorporar conteúdos preservativos que dizem
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respeito à Educação para a Saúde em forma de precaução. A falta de funcionalidade da
instituição ou de conhecimentos no âmbito da Edução para a Saúde, desencadeia a
ignorância dos acontecimentos contemporâneos e por conseguinte os indicadores de saúde
revelam a prevalência de doenças associadas ao comportamento humano, tais como, as
doenças diarreicas, a malária, incluindo as contagiosas.
Problematização
Moçambique tem sido fustigado por várias doenças contagiosas, na sua maioria, passíveis de
prevenção e geralmente aparecem na época chuvosa. Nesse período, a Cidade e a Província
de Nampula, respectivamente, têm estado no mapa epidemiológico na senda deste cenário.
Conforme o Ministério da Saúde (MISAU, 2010), o destaque tem sido para doenças
diarreicas, cólera e malária.
Porém, como foi reportado em diversos órgãos de informação audiovisuais, com destaque
para a Televisão de Moçambique (TVM) e o Grupo SoicoTelevisão (STV), em Julho de (2015),
em diversos bairros da Cidade de Nampula, houve eclosão da epidemia da pulga dungase
vulgo “matequenhas” que afectou severamente os bairros de Muhala e Namutequeliua.
A camada mais abrangida por essa doença foram crianças, muitas delas, conforme constatou
a autora deste estudo, numa reunião de país e encarregados de educação, na Escola
Primária Completa de Mutomote, eram alunos.
Neste sentido, olhando por um lado, pelas actividades que têm sido desenvolvidas pelas
autoridades da saúde, com vista a promoção da saúde e o bem-estar das populações, que
para além do tratamento dos pacientes, envolve basicamente a componente educativa e
preventiva por outro pela maior concentração de crianças nas instituições escolares, o
envolvimento do professor, como promotor primário de saúde e sobretudo na escola, tornase imperscendível.
No entanto, o envolvimento pressupõe inclusão dos programas de educação para saúde nos
planos institucionais (escolares), para que não seja mera iniciativa desintegrada do próprio
professor. Segundo Sacristán (2000), a “actividade dos professores é uma acção que
transcorre dentro de uma instituição”. Por essa razão, sua prática está inevitavelmente
condicionada. A acção observável é fruto da modelação que os professores realizam dentro
de campos institucionais de referência (p.166).
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Na acepção do autor citado, o professor não decide a sua acção no vazio, mas no contexto
da realidade de um local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de
funcionamento marcadas, as vezes pela administração, pela política curricular, pelos órgãos
do governo de uma escola ou pela simples tradição que se aceita sem discutir.
Mas, há dúvidas sobre o envolvimento do professor na educação para Saúde a partir dos
planos curriculares, quer do currículo central, quer aquele reservado a nível local. Salienta-se
que a educação para saúde consta dos planos estratégicos do então Ministério de Educação
(MIMED, 2012/2016), actualmente designado Ministério de Educação e Desenvolvimento
Humano (MINEDH).
O MISAU (2010), reconhece a fraca participação da educação e do professor na promoção da
saúde escolar e diz que a “inclusão de conceitos básicos de saúde nos currículos escolares e
de alfabetização, (…) constituem algumas das intervenções chaves para a promoção de
saúde, ainda por serem melhor exploradas e implementadas” (p.13).
Portanto, constitui mais uma amostra que a escola, por meio dos professores, desempenha
as suas tarefas educativas com certas restrições e sobretudo na influência social para a
mudança de comportamentos a partir da planificação e promoção duma escola livre de
doenças.
Face a estes contornos, levanta-se o seguinte problema: Qual é o papel do professor na
educação para a saúde na escola primária completa de Mutomote?

Justificativa
O tema emerge duma experiência da autora, enquanto encarregada de educação, tendo-se
confrontado com problemas de saúde no meio escolar, relacionados com deficiente
divulgação das mensagens e acompanhamento dos alunos pelos professores em conteúdos
básicos de saúde escolar. O local do estudo foi escolhido por conveniência, pois a autora
frequenta com regularidade.
A existência de um número considerável de crianças com doenças contagiosas na escola, tais
como a “matequenha” e “tinha”, com aparente olhar indiferente dos professores, constitui a
principal motivação da autora deste tema para realizar a pesquisa.
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A insuficiência de fontes, a falta de funcionalidade da instituição de conteúdos e
procedimentos de saúde escolar constituiu o leque de aspectos do problema da fraca
participação do professor na promoção da saúde escolar. O estudo revela-se importante,
pois, muitas doenças que têm afectado os alunos, tornam-se problema de saúde e
constituem formas de absentismo e abandono escolar.
Com a publicação dos resultados, pode chamar atenção aos gestores de educação, quer a
nível da escola através do estabelecimento de planos curriculares reservados pelo plano do
ensino básico, quer pela actualização do currículo geral definido pelo MINEDH.
Este estudo pode galvanizar as relações necessárias entre dois sectores importantes no
nosso país, nomeadamente, a Educação e a Saúde no âmbito da formação, implantação e
desenvolvimento de uma sociedade conscienciosa e saudável, livre de doenças, sobretudo
aquelas consideradas como consequências dos comportamentos de risco.
Objectivo Geral
 Compreender o papel desempenhado pelo professor na Educação para a Saúde.
Objectivos específicos :


Identificar as práticas e actividades de educação para a saúde que são promovidas na
escola Primária Completa de Mutomote;



Descrever as estratégias usadas na educação para a saúde na escola Primária
Completa de Mutomote;



Analisar a percepção dos professores sobre educação para saúde.

Sendo assim, a presente investigação define como questão de partida: Qual é o papel do
professor na educação para a saúde na escola primária completa de Mutomote?
Para analisar a situação partir-se-á das seguintes questões:
1. Qual é a percepção dos professores acerca das actividades de educação para a saúde e o
seu papel nas ofertas educativas para o bem-estar na escola?
2. Em que medida podemos dizer que os professores desta escola, em Moçambique,
encontram-se envolvidos e influenciam nos programas de educação para a saúde?
3. Que práticas de educação para a saúde são promovidas na escola?
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Revisão da literatura
O papel da Educação em Moçambique
Para o país, a educação é concedida a todos os cidadãos através da introdução gradual de
ensino obrigatório e acesso à formação profissional. O direito à educação é alcançado
através do Sistema Nacional de Educação (SNE), com os seus princípios estabelecidos na Lei
n º 6/92 de 6 de Maio.
Com base nas transformações sociais, históricas e culturais, Moçambique até o princípio da
década 80, a reflexão sobre a educação era feita em torno de três períodos.
De acordo com Golias (1993), os principais períodos atravessados pela educação
moçambicana são:
a) Educação antes da penetração europeia – caracterizada pela transmissão de valores
socioculturais, homogéneos com os mesmos costumes, cultura, língua, religião, etc,
autóctones, basta lembrar que Moçambique não existia como país único, colectiva,
social e politicamente da qual fazemos parte contemporânea.
Mesmo não sendo uma educação sistemática, os seus conteúdos visavam a formação
integral da personalidade humana. Esses conteúdos abrangiam a educação moral, educação
física, a higiene individual e colectiva, a defesa do território, entre outros. Ao incorporar
higiene, no sentido lato, é uma amostra da presença de Educação para Saúde, como
conteúdo tratado pelos responsáveis desse modelo de educação na relação com os
aprendizes.
b) Educação durante o colonialismo – Moçambique, a semelhança de muitos países
africanos, viveu um modelo de educação contraditório, dum lado caracterizada pela total
rejeição dos valores autóctones defendidos pela educação tradicional, por outro pela
implantação

duma

educação

eminentemente

discriminatória

cujos

conteúdos

administrados versavam a realidade europeia.
c) Educação depois da independência- é sobejamente do domínio de muitos que
Moçambique passou a existir como país a partir de 1975 com a proclamação da
Independência Nacional. Antes desse ano, o ensino era uma utopia. A escola não
constituía centro de aprendizagem múltipla, os colonos não se importavam com a
formação cabal dos moçambicanos.
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Com a independência surgiu uma nova era da educação moçambicana. O objectivo principal
passou a ser a formação do homem novo com a missão bem definida de dominar a ciência e
a técnica. Um cidadão íntegro, patriota, capaz de defender o seu território contra qualquer
invasor. Com efeito, o governo viu-se obrigado a extinguir o sistema de educação colonial e
introduziu um sistema genuinamente moçambicano a partir de 1983, (Assane & Golias,
1993).
O sistema Nacional de Educação (SNE) foi introduzido em Moçambique através da Lei
nº4/83, de 23 de Março que definiu a educação como um processo pelo qual a sociedade
deve, de forma organizada, metódica e sistematicamente, transmitir as suas experiências,
conhecimentos e valores culturais sem descriminação.
Salienta-se que devido ás transformações político-económicas e sociocultural que o país
experimenta desde 1990, a referida Lei foi revista e reajustada com a aprovação da Lei 6/92
de 6 de Maio cujo espírito foi incorporado na constituição da República de Moçambique.
Assim, para diferenciar-se com as mutilações promovidas pelo regime colonial, o SNE definiu
a educação como direito e dever de todos os moçambicanos e é da inteira responsabilidade
do Estado para a sua organização.
A Constituição da República de 2004 e demais legislações em vigor na República de
Moçambique estabelecem que a Educação é um direito e dever de cada cidadão e a razão
pela qual o Estado promove a extensão da educação e da formação profissional contínua
assim como a igualdade de acesso para todos os cidadãos, especialmente para as crianças.
Para a concretização dessas intenções, o SNE concebe três grandes objectivos,
nomeadamente: erradicação do analfabetismo; introdução da escolaridade obrigatória no
país e formação de quadros para as necessidades de acordo com a realidade
contemporânea. A mesma lei determina o funcionamento e a estrutura do SNE.
A Estrutura do Sistema Nacional de Educação em Moçambique
Com base na Lei 6/92, o Sistema Nacional de Educação moçambicano compreende a
seguinte estrutura: o ensino pré-escolar reservado para crianças até 6 anos, Ensino Básico,
Ensino Secundário e Ensino Superior. Assim, este eixo compreende o ensino geral. Em
paralelo, a excepção do ensino pré-escolar e primário, ocorre o ensino técnico profissional.
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Para além desses dois subsistemas de ensino, ainda o SNE prevê o ensino extraescolar que
acontece fora do sistema regular de ensino.
Neste estudo, interessa o Ensino Geral e em particular o ensino básico, designado pela Lei
6/92 por ensino primário e compreende da 1ª – 7ª classe. O nível primário é considerado, no
SNE, como sendo responsável pelo desenvolvimento de competências básicas que garantem
o acesso do aluno ao ensino secundário.
Nesse sentido, as mudanças educacionais decorrentes da nova ordem social que o país
atravessa precisam de ser acompanhadas com uma nova dinâmica de todas áreas,
sobretudo a educação e saúde, basta lembrar que estes sectores são considerados
indicadores sociais básicos do desenvolvimento humano, conforme os relatórios do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2014).
Refere-se que a escola para além da família, deve e é o local onde o aluno aprende diversas
normas de convivência, e para tal recomenda-se:
a concepção da escola, como agente de transformação do que
como meio de transmissão de conhecimentos; reconhecimento
da necessidade de formação integral da personalidade, o que
leva a que as diferentes disciplinas sejam abordadas numa
perspectiva integrada; exigência de programas que se adeqúem
à realidade: características locais, pontos de partida e de
aprendizagem diversificada […] (INDE/MEC, citado por Assane,
2014, p. 4).
O professor, sendo agente único e imensurável na operacionalização dos programas
curriculares, torna-se necessário que detenha algum domínio em matérias de EpS, de modo
a complementar a missão transformadora da escola. Pois, segundo Nérici (1998), o
professor, actuando sobre aluno, está indirectamente actuando sobre a família, a
comunidade e a sociedade em geral.
Nesse sentido, a EpS promovida na escola primária, actuaria com dupla função: uma com
objectivos de longo alcance, sendo o aluno uma personalidade em construção e outra para
objectivos de curto alcance, sendo o aluno membro da sua comunidade, facilmente
influencia aos próximos.
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No contexto Moçambicano, nada posta para se dizer que a escola se encontra no período
das propostas, pois, a partir dos anos 90, com a reformulação da Lei do Sistema Nacional de
educação registam-se grandes transformações.
Essas transformações não acontecem ao acaso, a própria conjuntura sociopolítica e
económica obriga que o sector da educação, o qual tutela as escolas, assumisse uma posição
de ajustamento ao momento histórico que o país atravessa (Bonet, 2002).
Esta mudança, da maneira de conceber a educação e consequentemente a escola,
contribuiu significativamente para a massificação do ensino e a explosão da rede escolar
assim como também se mudou substancialmente dum discurso de crises cíclicas do sector
ao discurso de prosperidade educacional, o que se apelida de propostas proactivas sobre a
escola (Uaciquete & Mazula, 2006).
Neste contexto, apesar do aumento, tanto da rede escolar como do número de crianças que
frequentam as escolas, a oferta dos serviços educacionais ainda não é abrangente, dai que
muitas vezes as oportunidades de progressão para outros níveis de ensino não satisfazem a
demanda. Uma parte significativa de alunos que passam do Ensino Primário do 2º Grau (EP2)
para o Ensino Secundário não pode continuar com os seus estudos por falta de escolas para
esse nível próximas dos seus locais de residência.
Conceituando a escola
Segundo Ibraimo (2014), diz que, a escola que temos na actualidade não é mesma do
princípio do século XX, muito menos aquela que Bourdieu, no passado, via como espaço de
"reprodução", pois, essa escola sofreu, ao longo da sua existência, várias e duras críticas
porque não conseguiu satisfazer as suas promessas.
Ainda para o mesmo autor, este sentimento, pouco agradável, não apareceu de forma
abrupta, ele remonta da constatação registada em fins da década 60, que desde então,
reportava a existência de uma "crise global da educação", a qual devia e precisa ser
entendida e inferida como "crise da escola".
Na sua óptica, Canário (2005), a tal crise é de proporções que afectava a escola à escala
mundial e afectando muitos países considerados desenvolvidos. Portanto, emerge acoplada
a fraca intervenção do estado na massificação da escola e, portanto, trata-se de uma crise de
legitimidade que o próprio estado providencia.
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Segundo Canário (2005), citado por Ibraimo (2014), nos países industrializados, a escola
começou a ser concebida como:
“(…) uma instância educativa especializada que separa o
aprender do fazer; a criação de uma relação social inédita, a
relação pedagógica no quadro da classe, superando a relação
dual entre o mestre e o aluno; uma nova forma de socialização
(escolar) que progressivamente viria a tornar-se hegemónica”
(p. 6).
A forma de conceber diferente, a escola, nos países industrializados que depois foi se
generalizado pelo mundo, emergiu com o movimento da chamada escola nova. De acordo
com Bertrand (2001), este movimento é caracterizado por uma oposição total aos métodos
tradicionais, verbalistas e de “motivação negativa” que não respeitavam os mecanismos
evolutivos e do desenvolvimento da criança.
Convencionalmente, a escola é uma instituição orientada para a preparação do aluno para o
mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe instrumentos por meio da aquisição de
conteúdos e da socialização para uma participação organizada e activa na democratização da
sociedade (Oliveira, 2015).
Segundo Santos (1994), citado por Oliveira (2015), a escola deve ser entendida e concebida
como uma instituição social, um espaço de vivência, um organismo vivo com seus elementos
vitais, também, como uma estrutura, uma organização, um sistema complexo de
comportamentos convergentes e divergentes.
A escola é um vasto sistema social que tem estado em constante edificação com base nos
interesses sociais assim como dos significados culturais vigentes na área onde esta inserida.
Salienta-se que a escola é uma organização social. Nesse contexto, “dentro da escola, existe
determinada relação que constrói outros sistemas com quem está continuamente em
interacção” (Oliveira, 2015, p.17).
Penso que, olhando para a abordagem acima, a escola é considerada como um bem da
comunidade local. A mesma, não funciona por si só, pois existe um Conselho de Escola, que
se advoga como sendo o órgão máximo do estabelecimento de ensino, visto que todas as
actividades programáticas realizadas devem ser analisadas e aprovadas pelo mesmo.
Ainda, o Conselho de Escola foi concebido para servir de elo entre a direcção da escola e os
pais ou encarregados de educação através da participação da comunidade na vida da escola
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mediante eleição dos tais representantes, como consta do Manual de Apoio ao Conselho de
Escola, este órgão tem como funções, ajustar todas as directrizes e metas estabelecidas a
nível central pelo (MINEDH) e a nível local (através do plano da escola) às circunstâncias
concretas da escola. Compete, também, ao CE, garantir, ao mesmo tempo, uma gestão
democrática, solidária e responsável de todos os actores ao nível das instituições de ensino
(MINED, 2013).
O Conselho de Escola, como se referiu anteriormente, é um órgão iminentemente social,
mas com poder deliberativo ao nível local. A sua emergência objectiva-se galvanizar a
participação activa e consciente da comunidade na vida da escola.
Dentro da escola, a participação que se deseja é aquela em que a comunidade ganha cada
vez mais espaços de intervenção na resolução dos problemas, pois, é desta forma que os
seus membros se sentirão valorizados e participantes na gestão da escola.
A participação reveste-se duma vontade dos próprios membros que vai mais além do direito,
pois inclui o dever pela responsabilidade das decisões terem de ser tomadas de forma
colectiva (Ibraimo, 2014).
Acção do professor na promoção da saúde
O professor “é quem professa algo que julga verdadeiro, necessário e útil para os seus
semelhantes e a sociedade em geral”. Nesse sentido, o professor é o sujeito que se lhe
imputa a responsabilidade de orientar o futuro social das novas gerações em representação
dos adultos, usando como poder a escola formal, (Nérici, 1998, p. 29)
Ainda o mesmo autor (1998) sustenta que:
é dever do [professor enquanto] educador compreender seus
educandos, caso contrário é mais difícil se não impossível. A
compreensão do educando é fundamental para que se alcance
laço de simpatia e amizade com o educador. A simpatia e
amizade são fundamentais para que sejam alcançados os
objectivos do acto educativo (p. 302).

Portanto, conforme este autor, os aspectos relacionados com as atitudes de que o
professor/educador deve ter na sua relação com o educando são vários, porém, destaca-se
alguns deles:
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O educador deve cultivar uma atitude de justiça e trato igualitário com os seus
alunos/educandos, com relação a atenção e consideração, independentemente das
condições económicas e sociais deles.



Não deve, no entanto, tratar igualmente os seus educandos. Para tal, deve respeitar as
particularidades individuais.

Os aspectos anunciados, na perspectiva do autor acima, ajustam-se na tarefa do professor
enquanto agente promotor da saúde escolar como se irá abordar mais adiante neste
trabalho. Prestar atenção dos seus alunos, distingue entre os que gozam de boa saúde e
aqueles que, eventualmente, necessitam dela.
Este contexto, introduz novas abordagens na formação de professores, deslocando-os de
uma perspectiva centrada no terreno profissional que se relaciona com a formação do
professor com desenvolvimento pessoal (produzir a vida do professor), com o
desenvolvimento profissional (produzir a profissão de professor) e com o desenvolvimento
organizacional (produzir a escola).
O confronto entre estas destintas perspectivas passa sempre pela arena da formação de
professores. Mais do que um lugar de aquisição de técnicas e conhecimentos, a formação de
professores é o momento chave da socializacão e da configuração profissional.
No âmbito, a formação de nossos professores incluindo a Educação para Saúde, dentro da
profissão – em função dos resultados degradáveis e notórios obtidos “in loco” nas nossas
escolas – raramente se concretizam nos programas de formação de professores.
Segundo Silva (2006), nas reuniões de pais ou encarregados de educação, os professores se
sobressaem, pois conhecem os problemas da escola, comunicam facilmente e são
percebidos, conhecem a vida da comunidade, têm relações com muitos e o seu trabalho
permite colocar-se a disposição de todos.
O trabalho do professor na escola primária não se limita no ensino da leitura e da escrita, ele
ajuda metodicamente os alunos a assimilarem vários conteúdos da vida, os teóricos da
aprendizagem aconselham os professores a criarem condições problemáticas para o aluno
aprender melhor.
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Segundo Mwamwenda (2005), “inicialmente, o professor deve apresentar um problema aos
alunos e, consequentemente, deve ter o papel de facilitador do processo indutivo,
começando com informações específicas e continuando com uma descoberta passo a passo”
(p.185).
Para Rocha & Fidalgo (1998), incentiva os professores a motivarem os alunos no ambiente
escolar para aprenderem, pois, a criança deve estar pré – disposta para aprender. De facto, a
maioria delas estão pré dispostas, como é reflectido pela sua curiosidade e forte desejo de
explorar e descobrir o mundo. Esta curiosidade deveria ser explorada pelos professores,
promovendo uma educação para saúde.
É preciso entender que o professor também é um educador contínuo, tanto quanto aos pais
e encarregados de educação. Mais uma vez, estes deveriam ser potencialidades exploradas
pelos professores para promover a educação para a saúde, sobretudo, nas escolas primárias.
O papel da escola na promoção da Saúde
O entendimento clássico da escola considera-a como espaço sociocultural, caracterizada
pela produção de linguagens, de valores, de códigos e de símbolos assim como por diversos
rituais e regulamentos do seu quotidiano. Tudo isso demonstra a maneira como a escola é
instituída e também como institui normas sobre os seus utentes, gestores, professores,
alunos e a sociedade em geral (Santos, 2009).
Segundo Santos (2009), a escola, “enquanto espaço social e instituído, é autoconstrução; é
resultado sócio – histórico, o que a torna também instituinte. Nessa relação instituinte e
instituído, a escola só pode ser instituição ao concretizar-se nos sujeitos que ela cria” (p.54)
Os sujeitos criados pela escola, entendendo criação como formação para cumprir ou
concretizar as tarefas que lhe são responsabilizadas pela escola, ele precisa de gozar de boa
saúde e viver um ambiente saudável.
Num olhar limitado, pode-se questionar como a escola se tornou instituição promotora de
saúde e como se integram as matérias em diferentes disciplinas. É lógico, porém, Carmo
(2000) citado em Figueiredo (2006), demonstra como é possível agregar a matéria de
Educação para Saúde em qualquer disciplina na escola:
menos evidentes ainda, serão os laços que unem a História e a
Geografia à Educação para a Saúde. Mas se pensarmos que a
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alimentação, a higiene, os tempos livres, as substâncias ilícitas,
as causas de acidentes, as relações sociais e as doenças que
mais afectam o ser humano evoluíram a par da sua própria
evolução, talvez tenhamos desbravado um possível caminho,
(p. 263).

O mesmo autor, diz mais, embora pareça, não é apenas da responsabilidade da escola,
enquanto instituição formal, tratar dos conteúdos da Educação para saúde, ela, na verdade,
para ter os efeitos desejados, deve envolver toda a Sociedade. Como se sabe, quer a
educação quer a saúde, enquanto conceitos e instituições independentes pela sua natureza,
são práticas sociais.
Neste sentido, uma parceria entre a escola, a família e a comunidade, é um valor acrescido,
ajuda a descongestionar o peso sobre a escola. “Toda a intervenção preventiva terá sempre
de fazer caminho pelo envolvimento da família, dos pares e da comunidade” (Figueiredo,
2006, p. 265).
Em resposta aos planos e protocolos internacionais, nomeadamente, da OMS e da
Organização das Nações Unidas (ONU), assim como aos planos internos como o caso da
Agenda 2025, o Governo Moçambicano tem desenvolvido acções desde 2001, visando
garantir um ambiente saudável e bem-estar da população em geral e nas escolas em
particular, apesar da esterilidade acentuada nas zonas rurais.
Assim, a resposta foi seguindo um curso gradual desde a agenda 2025 aos planos
estratégicos institucionais com enfoque particular na educação e na saúde como indicadores
básicos do desenvolvimento humano (IDH).
O ensino de todos esses valores, como se pode depreender, na escola, está sob
responsabilidade do professor como agente executor dos planos e currículos escolares. O
MINED, no Plano Estratégico (2012), faz referência a mesma intenção constante da Agenda,
sugere que “a escola tem um papel importante para melhorar a saúde da comunidade
escolar, da comunidade circunvizinha, cabendo aos alunos e aos professores o papel de
agentes multiplicadores de mensagens sobre a saúde” (p.44).
Segundo Gaspar (2006), para que a escola seja efectiva na promoção da saúde, é necessário
que os alunos se sintam envolvidos, integrados e identificados com os seus objectivos. Nesta
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óptica, um ambiente escolar saudável seria aquele que oferece condições necessárias para
que as crianças não corram riscos de enfrentar doenças e sobretudo aquelas de rápida
propagação. Este ambiente vivido pelos alunos na escola deveria contribuir para a melhoria
do ambiente de saúde em casa e nas comunidades.
1.1.

A saúde no contexto escolar

1.1.1. Conceituando a saúde
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como um estado de completo bemestar físico, mental e social, sugeriu uma visão multidimensional diferente da tradicional
ênfase sobre medicina curativa, antes atribuída à saúde física. Mesmo aparentando ser uma
definição mais abrangente, sofreu contestações, sobretudo alicerçadas no carácter irreal e
idealista do sentimento de completo bem-estar (Gaspar citado por Oliveira, 2015).
Segundo Silva (2002), por volta dos anos 70 do século XX, houve registo dum período de
maior centralização na saúde, conhecido como a Segunda Revolução da Saúde que emergiu,
sobretudo, da evidência de que as principais causas de mortalidade e morbilidade estavam
associadas ao comportamento humano. Desde esse período, o termo “saúde” passou a
abranger não só as doenças, mas, sobretudo, a intervenção que se faz nas pessoas que estão
saudáveis de forma a reduzir a probabilidade de estas virem a adoecer.
Dado que é evidente o crescimento da importância da interacção e do interesse social na
área da saúde e bem-estar, este é um problema que deve ser considerado com muita
atenção, a fim de garantir a todos uma vida saudável.
O sujeito, ainda quando está bem, por um lado, experimenta tensões psicológicas e
problemas de natureza relacional no processo de interacção que tem que enfrentar, por
outro lado encontra se imerso numa sociedade com níveis significativos de conflito (Oliveira,
2015).
Assim, a definição proposta pela OMS, depois dos reajustes, parece ser a definição mais
adequada ao representar situações de tipo ideal da realidade dinâmica de saúde em
condições de normalidade. No contexto actual, urge a necessidade de se sugerir uma
descrição da saúde para que seja concebida como uma capacidade activa de um indivíduo,
grupo ou comunidade para lidar com a vida, mesmo que se trate dum momento de conflito
de qualquer natureza.
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Ademais, conceber a saúde como foi no primeiro conceito da OMS, como referiu, delega
exclusivamente as responsabilidades de estabelecimento ou restabelecimento desse estado
de bem-estar total aos profissionais da saúde ou aos fármacos para todos os efeitos.
Entretanto, nenhuma outra forma de definir a saúde rejeita na totalidade o conceito
proposto por aquele organismo que tutela a saúde a nível mundial.
Os argumentos de Gaspar (2006), servem para endossar o aprofundamento do debate, mas
nunca descartam na totalidade, em todo caso, incluem-se aspectos nessas novas reflexões,
inclui-se aspectos individuais de maneira mais prática porque existe na actualidade a
necessidade de fazer menção os problemas de saúde numa perspectiva epidemiológica e
sócio preventiva, rompendo-se o ciclo de abordagem da saúde, baseada na terapia orgânica.
A educação para saúde como pilar fundamental na promoção da saúde escolar
A expressão Educação para Saúde refere-se a um conceito que resulta, não só da adição
simples de dois conceitos (educação e saúde) mas também, da sua inter-dependência. É
necessário entendermos a Educação como um “processo através do qual a pessoa adquire
múltiplos elementos que formam ou transformam a sua personalidade com o fim de
desenvolver potenciais faculdades e tornar-se autónoma” (Figueiredo, 2006, p. 260).
Por sua vez, a Saúde como foi definida, com base na OMS, é um estado de bem-estar físico,
psicológico e social. Olhando para essa abordagem, pode-se perceber que a Educação para a
Saúde é uma série de acções desenvolvidas formal ou informalmente com a finalidade de
estimular o amadurecimento das potenciais faculdades de cada pessoa e da sua liberdade na
busca desse bem - estar físico, psicológico e social. Salientam-se as palavras autonomia e
busca como forma de responsabilizar proactivamente as próprias pessoas na promoção da
sua Saúde.
Pode-se perceber, com base no trabalho dos autores referenciados anteriormente, que a
inserção dos conteúdos da educação para saúde nos conteúdos específicos das várias
disciplinas nas escolas, especificamente no Ensino Básico (1° e 2° grau), ou seja, potenciando
a formação contínua dos professores para garantirem a execução criativa e flexível dos
programas de ensino a partir da identificação e exploração de temas da educação para
saúde no âmbito dos conteúdos específicos das várias disciplinas, poderia, eventualmente,
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dispensar os improvisos que são feitos no âmbito dessa tarefa que o momento demonstra
ser obrigatória.
Promoção da saúde voltada à escola
A saúde emerge como uma resposta da necessidade da existência de programas específicos,
sistemáticos, de controlo das acções de saúde voltadas à educação para a saúde na família,
na comunidade, nos locais de maior concentração populacional com destaque para os
centros prisionais, centros internados e escolas (MISAU, 2010).
A promoção da saúde é importante dentro da escola e a sociedade que é definida pela Carta
de Ottawa de 1986 como “o processo de capacitação da comunidade para actuar na
melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controlo
deste processo”(Silva 2002, p.73).
Nesse sentido, a promoção da saúde na escola pressupõe a formação técnica de
profissionais e de membros da comunidade escolar, principalmente sobre temas ligados à
problematização das demandas apontadas pela comunidade escolar como uma estratégia
chave para avanços das propostas.
Processo de desenvolvimento humano e as transformações na escola
Conforme se referiu no capítulo sobre Educação em Moçambique, depois da Independência,
em 1975, seguiu-se um momento conturbado que o país se mergulhou desde 1977,
caracterizado pela guerra que durou 16 anos, (Mazula, 2015).
Em 1983, foi introduzido no país o SNE através da Lei 4/83 de 23 de Março. Com a entrada
de Moçambique na economia de mercado em 1986, entre outros factores fizeram com que
houvesse transformações consecutivas, visando adaptar o ensino a novas situações.
Estas transformações podem ser traduzidas por analogia como: inovação, renovação,
mudança e melhoria tendo como um elemento comum a introdução de algo novo. Nessa
senda, a transformação escolar carece de uma estratégia planificada para a modificação de
certos aspectos do sistema educativo de um país de acordo com um conjunto de
necessidades, resultados específicos, meios e métodos adequados (Assane, 2014). Essa
mudança ou transformação tem sempre em vista a construção da personalidade humana no
caso vertente do aluno.
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Na óptica de Moreira (1999) citado por Assane (2014), a ideia de transformação agrega-se na
ideia de progresso ou mudança que pressupõe a introdução de novos programas,
tecnologias e processos que gerem maiores eficiências, racionalidade e controle dos
resultados.
Para Sacristán (2000) a transformação pode demonstrar emoção e isso pode ser constatado
diante da opinião pública assim como dos próprios professores. Cria-se uma impressão de
movimento, emergem anseios, isto geralmente provoca, por si mesmo, as mudanças e se
propõem reformas.
A propósito da análise em curso, pode-se considerar importante, pois a reforma curricular
ou a reforma escolar demonstra uma remoção das práticas que anteriormente eram
vigentes e esse processo cria nos beneficiários um conjunto de expectativas.
Portanto, o envolvimento do professor no processo de formação do aluno revela-se a cada
momento cada vez exigente e a escola deixou de ser um espaço onde apenas acontece a
aprendizagem da leitura e da escrita. A partir dessa percepção e resposta das convenções
internacionais, em Moçambique, a saúde deixou de ser um simples parceiro do Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano e passou a ser um actor indispensável na vida dos
alunos e sobretudo no contexto escolar (MINED, 2012)
O desenvolvimento humano refere-se as transformações significativas que o homem passa
desde a concepção até a morte, isto é, a passagem progressiva dum estádio de menor para o
de maior nível, (Tavares & Alarcão, 2002). O conhecimento dessas transformações, por parte
dos professores, revela-se imprescindível para que a escola de facto seja o local de formação
do capital humano.
A questão do capital humano contempla os factores que directamente influenciam na
capacidade do homem para ter uma vida de qualidade, desde ser saudável, ser instruído e
participar activamente na vida da comunidade. O capital humano refere-se aos elementos
fundamentais para o desenvolvimento humano que são a educação, a saúde e as outras
condições básicas da vida (Agenda 2025).
As escolas moçambicanas, e sobretudo as do ensino primário, são caracterizadas pela maior
procura e consequentemente elevado número de alunos nas salas de aulas. Esse diagnostico
consta dos planos estratégicos do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano que
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se possa entender ser um indicador claro que a formação do capital humano ainda esta a
quem da realidade do pais.
Entretanto, a agenda 2025 refere que o número de graduados que sai do sistema de
formação e que tenha cumprido de forma regular e em tempo previsto é muito inferior ao
número que entra. Conforme a Agenda, a situação vivida pelos alunos nas escolas contribui
sobremaneira nas disparidades dos dados de ingresso e de graduação.
Assim, de entre vários factores destacam-se: insuficiente qualificação pedagógica dos
professores; pouco apoio em termos pedagógicos; falta de motivação por parte dos
professores que abraçaram a carreira como um emprego de recurso à espera de um outro
melhor; falta de reciclagem periódica. Para os alunos: falta de alimentação e vestuário;
doenças; casamentos prematuros dos alunos, sobretudo das alunas.
Recorda-se que dos vários IDH, o PNUD destaca a Educação e a Saúde, e chama-os de
indicadores sociais. O baixo nível de acesso a educação e fraco acesso aos cuidados básicos
de saúde são o prenúncio das más condições de vida que uma determinada população está
sujeita (PNUD, 2014).
A respeito da saúde, o Inquerido demográfico da Saúde (IDS, 2011) alude a prevalência de
maiores taxas de mortalidade em Moçambique cujas causas, em geral, têm sido doenças
relacionadas com a falta de educação das pessoas.
A mesma abordagem consta da AGENDA 2025, referem os teóricos desse documento:
as causas de morte no país também são indicadoras das condições
precárias em que vivem as populações. Morre-se de malnutrição, de
malária, de tuberculose, de cólera, de diarreias, de doenças
respiratórias agudas. Esta situação é agravada pela fraca capacidade
de cobertura da rede sanitária que só atinge 50% da população. O
baixo índice de saneamento do meio e as precárias condições de
higiene agravam a situação. Saliente-se o facto de ser raro
encontrarem-se sanitários públicos em funcionamento na maioria das
cidades e vilas do País (p.31).
O paradigma de uma educação com qualidade envolve a formação de atitudes de
solidariedade, de preservar o colectivo e de responsabilizá-lo pelas próprias acções. Dessa
forma, a educação deve ser disseminada de modo sistemático através das escolas,
adaptando-se as metodologias e capacitando continuamente os professores, inclusive os
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alunos, os familiares e a sociedade, simultaneamente, para o bem-estar e desenvolvimento
da nação.

A promoção da saúde e qualidade de vida na escola
Sabe-se que a escola, enquanto espaço social, onde o maior capital que garante o seu
funcionamento, são as pessoas (alunos, professores e a comunidade), uma vida saudável e o
bem-estar desse capital revela-se imprescindível.
Segundo o MINED (2012), um ambiente escolar saudável é aquele que oferece condições
necessárias para que as crianças tenham garantias de segurança. Esse ambiente vivido na
escola deveria alargar-se para a melhoria do ambiente de saúde em casa e nas comunidades
onde os utentes da escola são provenientes.
Não obstante a sua reconhecida importância, é necessário ser realista acerca do que se pode
esperar das escolas enquanto promotoras de Saúde, elas, através dos professores e por si
só, não resolvem os problemas de saúde da sociedade.
As escolas ainda não estão bem preparadas para produzir alterações massivas de
comportamentos de saúde, mas há toda necessidade de continuar potenciando os
professores para, gradualmente, irem inculcando esses conhecimentos sobre educação para
a saúde nos seus alunos (Gaspar, 2006).
Portanto, a investigação acerca do ambiente social da escola que pode contribuir para o
modo de vida e a saúde dos alunos na escola, é escassa e por vezes inconsistente.
A vida diária na escola provavelmente afecta a saúde e bem-estar dos alunos, mas a
natureza exacta desta relação não é clara e não podem ser tiradas conclusões definitivas
(Gaspar, 2006).
O Governo Moçambicano, através dos Ministérios de Educação e Desenvolvimento Humano
em coordenação com os da Saúde, assim como o da Agricultura e Segurança Alimentar, tem
procurado ser pragmático na promoção da saúde escolar e por conseguinte a qualidade de
vida sobretudo dos alunos através de programas especiais.
Conforme a Estratégia Nacional de Combate aos casamentos Prematuros (ENPCCP, 2015) o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE) é um programa do Ministério da
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Educação e Desenvolvimento Humano que consiste na suplementação das necessidades
nutricionais dos alunos matriculados através do fornecimento de uma refeição diária aos
alunos, aliada a uma educação nutricional.
“Os programas de saúde escolar e nutrição contribuem para manter as crianças na escola e
promover uma educação de qualidade. Moçambique tem um programa de saúde escolar
que faz parte do programa nacional integrado do sector de Saúde” (ENPCCP, 2015, p.15).
Entretanto, uma das acções definidas no Plano Estratégico da Educação (2001-2016) é a
capacitação dos conselhos de escola em matéria de direitos de criança e inclusão de
conteúdos de saúde escolar nos programas e planos curriculares de formação de
professores. Esta acção não providencia a capacitação de professores em exercício já há
algum tempo e que não tenham tido oportunidade desses conteúdos de formação durante o
curso.
Metodologia da pesquisa
Nesta secção, apresentar-se-á as metodologias usadas para a concretização dos planos
previstos na execução desta pesquisa, nomeadamente, o tipo de pesquisa, as técnicas de
colecta de dados, universo, a amostra do estudo, os critérios de inclusão, exclusão
considerações éticas.
Para a elaboração de qualquer que seja uma pesquisa científica necessita, para que os seus
resultados sejam satisfatórios estar baseado num cuidado metodológico, onde, este cuidado
é responsável por nos indicar o caminho ou seja como será o percurso da nossa pesquisa. É
nesta perspectiva onde Gil, (1999) define metodologia científica como “um conjunto de
procedimentos intelectuais e técnicos adoptados para se atingir o conhecimento” (p.26).
Descrevemos o processo de investigação que realizamos e fundamentamos as opções
metodológicas que seguimos para a realização da investigação. Apresentamos o desenho
metodológico, os pressupostos metodológicos que sustentam a abordagem de investigação
adoptada e os procedimentos que orientam a aplicação dos métodos de recolha de dados, o
modelo de análise e interpretação dos resultados.
Tipo de pesquisa
De acordo com a natureza da pesquisa, adoptou se a abordagem qualitativa descritiva cujo
método de procedimento será o estudo de caso. A preocupação fundamental será de
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compreender que papel o professor desempenha na educação para saúde numa escola
primária na óptica dos entrevistados.
Assim, a reflexão, está assente na análise crítica de dados ou informações recolhidas no
campo. Na senda da abordagem qualitativa, Chizzotti (2006) citado por Machado (2007)
dizem que na educação é viável adoptar esse paradigma, porém, não negam a pesquisa
quantitativa. Explicam que o que faz uma pesquisa ser qualitativa é o tratamento
significativo dos dados recolhidos, não deixando de atender ao rigor e à objectividade que
um estudo impõe.
Este discurso equipara-se ao de Veronese & Guareschi (2006), esses são de opinião que a
pesquisa qualitativa é o processo de procurar conhecer os processos de sentido que se
manifestam nos cenários sociais.
Tais cenários interagem sujeitos, produzem e são interpelados por formas simbólicas, vão
ser apreendidos pelo pesquisador que vai, então, tecendo os elementos de sentido, os quais
se produzem na sua relação com os eventos.
A pesquisa qualitativa ajuda a obter resultados mais objectivos que subjectivos. Advertem
para que não haja ilusão da objectividade com a total neutralidade do investigador em
quanto ser social.
Assim, a objectividade que foi por longos anos confundida com neutralidade, pode ser
percebida como “(...) a aplicação rigorosa e honesta dos métodos de investigação que nos
permitem fazer análises que não se reduzem à reprodução antecipada das preferências
ideológicas daqueles que as levam a cabo” (Veronese & Guareschi 2006, p. 87).
Portanto, é através da pesquisa qualitativa que se descreveu a realidade encontrada, o que
permitiu realizar análises comparativas e desenvolver aspectos do estudo em termos
compreensivos e com profundidade, visto que se tratou dum estudo de caso. Estudo de caso
na visão de Yin, (1981), citado, por Gil, (1999) “é um estudo empírico que investiga um
fenómeno actual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o
fenómeno e o contexto não são claramente definidas” (p. 73). Neste contexto, permitiu que
explicássemos melhor sobre a realidade encontrada no terreno, a partir das descrições que
as empresas apresentavam sobre as suas percepções.
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Por via disso, em pesquisas qualitativas, quando o processo de interpretação dos dados pelo
investigador for combinado com métodos objectivos, os resultados podem ser ainda mais
viáveis, uma vez que a compreensão pode complementar os lapsos dos participantes ou
sujeitos da pesquisa.
Sublinha-se ainda, que a pesquisa qualitativa confere uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito “[...] a interpretação dos fenómenos e a atribuição de significados são básicas
(...)” (Silva & Menezes, 2001, p.20).
Na mesma abordagem, como sustenta Triviños (1998), “o ambiente, o contexto no qual os
indivíduos realizam as suas acções e desenvolvem seus modos de vida fundamentais, tem
um valor essencial para alcançar com as pessoas uma compreensão mais clara das suas
actividades” (p.122).
Dependendo do objectivo em que se pretende alcançar com uma pesquisa há necessidade
de escolher o tipo de pesquisa, visto que existem vario tipos de pesquisa. Assim para o
presente estudo propôs-se a pesquisa qualitativa na abordagem do estudo de caso, do tipo
explicativa. O estudo de caso, segundo Richardson (2010) “é caracterizada como tentativa de
uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas
pelos entrevistados em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou
comportamento” (p.90).
O estudo de caso adapta-se à investigação em educação quando se enfrenta ou depara-se
com realidades complexas ao ponto de dificultar a identificação das variáveis consideradas
importantes. A adopção deste método, resulta que a autora procura saber como e porque o
fenómeno ocorre. O objectivo é descrever e analisar o fenómeno de uma forma profunda e
geral, e pretende aferir a dinâmica do fenómeno Educação para a Saúde na Escola Primária
de Mutomote (Nogueira & Pinto, 2008).
Coutinho (2003), citado por Araújo et alli (2008), refere que quase tudo pode ser um “caso”:
um indivíduo, uma personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou
mesmo uma nação.
Na mesma linha, consta a abordagem de Ponte (2006) citado por Araújo, et al, (2008):
é uma investigação que se assume como particular ou especial,
pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há
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nela de mais essencial e característico e, desse modo,
contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno
de interesse (p. 4).

Para Benbasat et al (1987) citado por Araújo et al (2008), consideram que o estudo de caso
possui inúmeras características a serem respeitadas ou observadas pelo pesquisador, dentre
elas, destaca-se as seguintes:


O pesquisador observa o fenómeno no seu ambiente natural;



Os dados são recolhidos, utilizando diversos meios (Observações directas e indirectas,
entrevistas, registos de áudio e vídeo, diários, cartas, entre outros);



Uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização) são analisadas;



A complexidade da unidade é estudada de forma aprofundada;



O investigador não precisa especificar antecipadamente o conjunto de hipóteses e
variáveis dependentes e independentes na construção do conhecimento;



Podem ser feitas mudanças na selecção do caso ou dos métodos de recolha de dados à
medida que o investigador desenvolve novas alternativas durante a execução do
trabalho.

Segundo Guba e Lincoln (1994), o objectivo de um estudo de caso é relatar os factos como
sucederam, descrever situações ou factos, proporcionar o conhecimento acerca do
fenómeno estudado e comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso.
Conforme Stake (1995), afirma que os protocolos são utilizados para garantir a sua precisão,
explicação e validade dos processos.

Como referem Araújo et all (2008), as triangulações envolvem os passos observados para
garantir a validade interna do estudo e minimizar a desconfiança sobre influências do
pesquisador, podendo recorrer-se aos seguintes passos:


Definição clara da matéria a investigar;



Clarificar a relação existente entre o investigador e o investigado;



Aprofundamento dos métodos a usar na investigação.

A realidade é construída socialmente e entendida como foi compreendida, interpretada e
comunicada. Pois, a realidade não é única: dai que existem tantos quantos casos forem
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percebidos, interpretados e comunicados. O pesquisador é reconhecidamente importante
no processo de construção do conhecimento (Silva & Menezes 2001).
Conforme Bogdan & Beklen (2000), em regra, as pesquisas qualitativas emergem do campo,
são produzidos relatórios a partir dos dados colhidos pelo próprio autor. Assim, os autores
recomendam a construção de quadros de categorias de pesquisa.
Universo e amostra
Constituiu universo desta pesquisa todos professores e membros de direcção da EPC de
Mutomote, pretendeu-se envolver actores que pudessem trazer informação relevante para
a investigação. Nesse sentido, a autora definiu uma amostra não probabilística. Essa amostra
expressa a informação necessária deste estudo, pois, na pesquisa qualitativa descritiva.
Os investigadores qualitativos geralmente não designam os indivíduos do estudo por sujeito
ou elemento da amostra, mas sim usam o termo participante de modo a mostrar o papel
activo dos indivíduos do estudo Vilelas, (2009). É nesta óptica que para o presente estudo
optou-se pelo uso do termo participante ao em vez da amostragem.
Optou-se pelo termo participantes porque em estudos qualitativos é quase impossível
definir a amostra visto que análise qualitativa não facilita uma definição a priori do universo
da análise, primeiro porque a pesquisa qualitativa é maleável, o objecto evolui, e a amostra
pode alterar ao longo do percurso e por outro lado é difícil definir uma amostra sem fazer
referência ao processo de construção do objecto. Nestes termos, fica quase impossível
definir a amostra neste tipo de pesquisa dada a sua diversidade de objecto e método,
Guerra, (2006).
Os participantes foram escolhidos de forma, intencional, visto que é o investigador escolheu
os participantes segundo alguns traços específicos que os vão permitir responder às
questões colocadas. A escolha intencional é baseada na selecção deliberada e exclui
qualquer processo aleatório, por julgar que tais elementos serão bem representativos da
população em estudo.
A amostra dos partipantes é composta por dois membros da direcção (MD), o Director da
Escola e o Adjunto Pedagógico e vinte e seis (26) professores (P) da EPC de Mutomote num
total de vinte e oito (28) participantes seleccionados de um universo de cento e sessenta e
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seis (166) professores, com a expectativa de que a partir do 10º elemento, as informações
fornecidas estariam a ser redundantes. Portanto, participaram vinte e seis (26) da amostra
final com ausência de dois (2) professores no decurso das entrevistas – com Termo de
Consentimento de Participação.
Caracterização dos sujeitos da pesquisa
Neste estudo de caso, a definição da amostra é intencional, sob critérios pragmáticos e
teóricos em detrimento dos critérios estatísticos ou probabilísticos, para tal a Autora procura
envolver sujeitos que possam dispor da informação desejada pelo “pesquisador” (Dantas, et
al, 2009).
As técnicas versadas na inclusão foram consideradas aceites, pois, denotou-se a participação
dos professores selecionados, donde retirou as unidades amostrais que convinham.
Outrossim, as mesmas permitiram igualmente a inclusão no estudo dos membros da
direcção da Escola de Mutomote.
Portanto, as características dos participantes na pesquisa são por designações ou códigos a
compreender de seguida. Entretanto, na perspectiva da manter o sigilo das informações, os
participantes entrevistados na íntegra foram codificados da seguinte maneira: a letra (P)
seguida de um número natural de forma progressiva, onde o “Pn” especifica o professor e
(n) logo número de ordem da entrevista enquanto (MD1 e MD2), indicam o primeiro e o
segundo Membro de Direcção, respectivamente.
Técnicas de colecta de dados
No contexto da colecta de dados, usou-se as técnicas abaixo que permitiram a colher os
dados de forma directa, documental, através de entrevistas gravadas e pela observação.
Assim, prevê-se o emprego da entrevista semi-estruturada, observação directa e indirecta, e,
a análise documental.
a) A análise documental: passa pela procura de todos os documentos existentes na escola e
considerados fundamentais, nomeadamente:


Regulamento Interno da Escola ;



Manual de apoio ao Conselho de Escola;



Actas das reuniões do conselho de escola;



Plano anual de desenvolvimento institucional.
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A análise e interpretação destes documentos forneceu mais dados e inteirou a Autora no
âmbito da observação e consequentemente permitiu conhecer mais sobre o tema em
estudo, facilitando a construção e interpretação das entrevistas.
b) Observação:é definida por Ketele e Rogers (1993), citados por Davidoff (2001) como
sendo:
“(…) Um processo que inclui a atenção voluntária e a
inteligência orientada por um objectivo final ou organizador e
dirigido a um objecto para recolher informações sobre ele.
Usam-se os cinco sentidos. O observador selecciona um
pequeno número de informações pertinentes entre o vasto
leque. A observação é concebida em função de um quadro
teórico de referência. A observação é um processo orientado
por um objectivo final ou organizador do próprio processo de
observação (p.27).
As noções que possuímos não são perfeitas e facilmente podem ser destorcidas. Para
confrontar tais noções, só pode ser por meio de uma observação programada e intencional.
Assim, a nossa mente (intelecto), ao se deparar com os dados dos sentidos, voltando-se para
si próprio, encontra na observação o espaço de descobrir os conhecimentos consistentes
que correspondem ao fenómeno do qual se pretende estudar.
Nesta pesquisa, concomitantemente, foi empregue a observação fechada com os itens
identificados na grelha de observação. Segundo Mwamwenda (2005), a observação fechada
àquela que “o investigador decide exactamente antes de iniciar a investigação, o que
pretende observar e em que momento irá fazer” (p.33)
Neste caso, a observação permitiu-nos contemplar o estado dos sanitários, salas e outros
elementos.
c) Entrevista: Segundo Gil (1997), “é técnica em que o entrevistador se apresenta em frente
do entrevistado e lhe formula perguntas com objectivo de obter dados sobre um
determinado conhecimento” (p.45)
Neste estudo, a autora aplicou entrevista semi-estruturada. As entrevistas tiveram duração
média de 20 minutos. Para garantir uma recolha eficiente e eficaz da informação, as
entrevistas foram gravadas e anotadas textualmente, sempre com anuência dos próprios
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participantes a quem se pedia autorização para tais procedimentos. Nada mais foi
questionado fora do contexto previsto nesta pesquisa.
Sublinha-se que as entrevistas, mediante o consentimento dos informantes a partir da livre
adesão depois duma explicação prévia sobre os objectivos do estudo e sua importância,
tanto para os professores como para a escola e a educação em geral, facilita a investigação.
Isso não significa que os resultados possam ser generalizados por se tratar dum estudo de
caso. Segundo Lüdke & Andrade (1986:34), citados por Nhampossa (2014), a entrevista
semi-estruturada é uma técnica de pesquisa que “se desenrola a partir de um esquema
básico, porém, não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias
adopções” no momento em que ela decorre, (p. 98).
A escolha desta variante de entrevista prendeu-se nas suas vantagens, pois, é flexível na sua
aplicação, viabiliza a comprovação e esclarecimento de respostas e apresenta uma elevada
taxa de respostas sobre o assunto em estudo.
Quivy & Campenhoudt (1992), citados por Oliveira (2015), consideram esse tipo de
entrevista como sendo facilitadora da relação dialéctica entre o investigador e os sujeitos,
permite o enriquecimento objectivo em qualquer área da interacção humana, a liberdade de
expressão do narrador, restituindo profundidade aos elementos de informação.
Para além disso, Oliveira salienta que a entrevista semi-estruturada possibilita ao
investigador assumir-se como um facilitador do processo de comunicação, obtendo
informações importantes e compreendendo as perspectivas e experiências dos
entrevistados.
Através da entrevista, a autora elaborou um guião (Anexo No 2) constituído por 8 perguntas
que serviram de principal instrumento no contacto com os sujeitos.
d)Categorias: O processo de construção dos quadros de categorias seguiu o princípio
definido pela autora, isto é, as referências teóricas orientam a primeira exploração do
material, mas este, por sua vez, contribuiu para a reformulação e alargamento das
problemáticas em estudo, deste modo, foi-se fazendo e refazendo no decorrer do processo
de análise e interpretação dos dados e culminou com a apresentação em tabelas de sínteses.
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Caracterização da Cidade de Nampula
A cidade de Nampula situa-se no centro da Província do mesmo nome, no entroncamento da
ferrovia e rodovias que ligam do Litoral para o interior com as províncias da Zambézia e
Niassa assim como a norte com a Província de Cabo Delgado. A cidade tem uma área
territorial de 404 Km2. A população projectada para 2016 é de 638530 habitantes, sendo que
destes, 167476 estão em idade escolar para ambos os sexos.
Esta cidade é a capital da província de Nampula. Ela foi fundada com fins de controlo militar,
da penetração colonial para o interior desde 1896. Inicialmente, foi posto militar após
sucessivas transformações, em 22 de Agosto de 1956, Nampula foi elevada a categoria de
cidade (Araújo, 2005).
Caracterização da Escola Primária Completa de Mutomote
Conforme a entrevista dada a STV pelo Director de Educação do Distrito de Nampula em
Janeiro de (2016), a EPC de Mutomote é uma escola pública, faz parte das 149 escolas que
compõem a rede Escolar do Ensino Geral, das quais 134 são do Ensino Básico e 14 Ensino
Secundário Geral. A escola em destaque localiza-se no bairro de Namutequeliua, Posto
administrativo Urbano de Muhala, na cidade de Nampula. Entre a avenida Eduardo
Mondlane e Estrada Nacional Nº 12, na área residencial mais conhecida por Memória.
O historial da escola, indica que a EPC de Mutomote começou suas actividades em 1988,
como salas anexas da Escola Primária de Namutequeliua em consequência do encerramento
da EP1 de Nampaco, motivado pelo recrudescimento da guerra civil que afectava
severamente as periferias da cidade de Nampula.
A escola face as exigências que a realidade impunha pela construção de duas salas precárias
pela iniciativa dos pais e ou encarregados de educação, sentiam a exclusão dos seus filhos.
As salas anexas tiveram um número inicial de cem (100) alunos da 1ª classe, assistidos por
dois (2) professores.
À posterior, esta escola passou a ser chamada oficialmente por Escola Primária de Nampaco,
mas o nome vulgar é COCAMO (Cooperação Canada - Moçambique), uma ONG que
financiou a construção das primeiras salas de aulas com material misto. Foi nos finais de
1990, que ficou desmembrada da escola mãe e passou a funcionar como escola
independente a 16 de Fevereiro de 1991, leccionando da 1ª – 5ª classe.
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Em 1997, introduziu o 2º Grau do Ensino Básico, desde a data, lecciona da 1ª a 7ª classe.
Com o fim da guerra civil teve que mudar de nome, em resposta da reabertura da Escola
Primária de Nampaco e passou a ostentar o nome actual adaptado a partir do Rio que fica
nas redondezas da escola primária Completa de Mutomote.A E.P.C de Mutomote é das mais
numerosas da Província de Nampula em termos de alunos matriculados.
Em 2016, estavam matriculados 11496 alunos distribuídos em 138 turmas sendo 134 no
curso diurno e 4 no curso nocturno. O elevado número de alunos obrigou que a escola
funcionasse em três (3) períodos, só no curso diurno, desde 22 de Maio de 1997, sendo:
 1º Período, das seis e trinta minutos até dez horas e dez (6:30H - 10:10H);
 2º Período, das dez e trinta até as treze (10:30H-13:10H);
 3º Período, das treze horas e quinze minutos até as dezassete horas (13:30H-17:55H).
Considerações éticas
O estudo tem em consideração aspectos éticos, nomeadamente em salvaguardar o
anonimato dos participantes e em adoptar uma postura neutra, evitando os comentários
que pudessem ser interpretados como anuências ou discordâncias durante as entrevistas.O
princípio da voluntariedade tem um valor importante neste trabalho.
As informações fornecidas são respeitadas e usadas nesta investigação que tem finalidade
académica, assim como a sua identificação é protegida o que não permite a localização de
nenhum participante.
Os participantes deram consentimento informado e a autorização para a gravação das
entrevistas da pesquisa. Foi assegurada a confidencialidade dos relatos e o anonimato do
entrevistado e, deste modo, obtido o consentimento informado que garantiu a
determinação da data e local para a realização das entrevistas (anexos e apêndice).
Apresentação, análise e discussão de dados
Características sócio demográficas dos participantes
Os participantes foram solicitados para que depois de assinarem devolvessem o formulário
de consentimento e por conseguinte dar continuidade o processo das entrevistas. Assim, as
entrevistas foram sendo realizadas progressivamente conforme a disponibilidade de cada
participante e sempre obedecendo a ordem de chegada conforme o combinado
telefonicamente com a pesquisadora.
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As entrevistas com os MD decorreram na fase final do trabalho de campo depois de
terminada com os professores. A colaboração por parte de todos foi proactiva e acima de
tudo impulsionadora na efectivação dos planos de investigação.
Está esclarecido no consentimento informado e no guião de entrevista, a pesquisadora teve
sempre a atenção de falar com os entrevistados antes da realização das mesmas de modo a
não se sentirem, por algum motivo, constrangidos, no texto final está assegurado o
anonimato e utilizou-se uma linguagem acessível.
Após a autorização da Direcção de Educação da cidade de Nampula e da EPC de Mutomote
para a execução do estudo, estabeleceu-se contacto com os professores no período da tarde
em que a pesquisadora havia definido como ideal para a recolha de dados. Os primeiros
professores contactados e que encaixavam no período requerido confirmaram a sua
disponibilidade através de mensagem que enviavam ao número que constava do
consentimento informado.
Referente a idade dos participantes, varia entre os 18 aos 54 anos e o tempo de serviço
entre 2 e 33 anos, no que respeita à formação, há um (1) professsor com nível básico, 17
com o nível médio e 9 com o nível de Licenciatura.
Os professores de nível médio estão entre os com formação do Magistério Primário assim
como da formação geral. Quanto ao género, nove (9) são do sexo masculino e dezanove (19)
do sexo feminino, grande parte dos professores da EPC de Mutomote, a idade situa-se entre
31 aos 40 anos. Essas idades sugerem que os participantes além de simples professores
assumem, também, outras responsabilidades sociais, tais como esposo/a e pais e ou
encarregados de educação, exigindo-lhes responsabilidade acrescida no trabalho de
educação para saúde para além do local de trabalho, houve menos adesão de homens em
relação as mulheres no presente estudo. A partir deste dado, constatou se a existência de
mais mulheres (professoras) em relação aos homens (professores).
Grande parte dos professores da EPC de Mutomote,possuem nível médio e um número
considerável são licenciados. Contudo, ainda existe alguns com o nível básicos.
Dos professores entrevistados, grande parte deles estão na função docente há mais de 10
anos. Este dado sugere que a entrevista envolveu um número significado de professores
com experiência aceitável no âmbito do relacionamento com alunos.
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Como é característico no Ensino Básico, grande parte dos entrevistados leccionam todas as
disciplinas, tendo em conta que estes assumem uma turma, sobretudo no 1º e 2º ciclo.
A análise e interpretação de dados recolhidos, realiza-se mediante as respectivas fontes,
com intuito de buscar os significados explícita ou implicitamente. Tal análise é
sistematicamente confrontada com os autores que suportam o referencial teórico deste
estudo. Em suma, trata-se de um exercício que poderá permitir um melhor entendimento da
abordagem em estudo, ou mesmo levantar outros questionamentos sobre o tema.
Ao longo da apresentação dos resultados, os entrevistados são identificados com recurso à
códigos como foi longamente explicito no âmbito da caracterização da amostra escolhida
para esta pesquisa, com vista a manutenção da confidencialidade assumida no processo de
recolha de dados. A partir da análise das respostas foi possível categorizá-las e construir
unidades de análise que abrangem os aspectos vinculados às categorias formadas.
Assim, o processo de a análise do conteúdo das entrevistas é feita em três categorias
principais e cada uma delas composta por suas subcategorias conforme o caso, quer para
professores quer para os membros de direcção:
 A percepção dos professores sobre educação para a saúde: nesta unidade, a autora
agrupou as respostas referentes à maneira como os entrevistados entendem por
educação para a saúde. As subcategorias que corporizam esta unidade foram três,
nomeadamente; como os entrevistados conceituam a educação para a saúde; qual é o
seu papel para manter a saúde dos alunos e se tem noção das doenças mais comuns na
escola.
 As práticas e actividades de educação para a saúde promovidas na escola: Esta unidade
procura descrever a percepção dos entrevistados com relação as práticas e actividades
promovidas na escola. As subcategorias que compõem esta unidade são: Caracterização
das actividades de educação para a saúde, envolvendo professores; como o professor
promove a educação para a saúde e necessidades para melhorar os conhecimentos do
professor sobre educação para a saúde.
 Estratégias usadas na educação para a saúde na escola: Procurar entender como a escola
oferece aos alunos os serviços de educação para saúde foi uma das três unidades em que
agrupamos as respostas analisadas. No aprofundamento da análise, constatamos
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subcategorias adjacentes a esta unidade, nomeadamente: como pode o professor
participar na educação para a saúde; quem promove a educação para a saúde na escola.
Apresentação das unidades de análise e discussão de dados
O envolvimento deste grupo teve como principal objectivo compreender, na perspectiva dos
entrevistados, qual é o seu entendimento sobre o papel do professor na promoção de
educação para a saúde, enquanto elementos chaves do Processo de Ensino e
Aprendizagem.Para tal, colocamos as questões em quadros e a respostas dos entrevistados.
Compreender como os professores conceptualizam a educação para a saúde pressupõe a
análise de uma serie de aspectos que incorporam o perfil de seus conhecimentos acerca do
tema, tais conhecimentos não se confinam a sua área de formação, pois alastram-se para
eixos de conhecimentos gerais.
No processo de escuta das entrevistas aos professores através do trabalho de campo,
distinguiram-se alguns depoimentos que foram considerados mais salientes e são ilustrados
em formas de quadros, contendo os fragmentos de discursos dos entrevistados.
Quadro No 1: Conceito de Educação para Saúde
Respostas
Ensina higiene individual…Colectiva; limpeza na escola… (P1; P3, P10).
É aquela que ajuda a verificar os alunos se estão bem apresentados (P5).
É aquilo que ensina a criança a fazer limpeza na escola e a usar casa de banho (P16; P23).
Fonte: Autora (2017)

Rebuscando autores referenciados no capítulo da revisão da literatura, Giordan (2000)
concebe a educação para a saúde como processo pelo qual as pessoas aprendem regras
básicas para a manutenção do bem-estar, nomeadamente: higiene individual e colectiva,
saneamento do meio, prevenção de doenças entre outras.
A partir desse conceito supra citado, observa-se no quadro 1 que as respostas dos
professores estão dentro do contexto porque grande parte deles redundam sobre os
mesmos aspectos referenciados.
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Porém, há alguns que apenas apontam questão de ter higiene e limpeza. Esta limitação ou
restrições nas respostas leva-nos a crer que a disseminação de conhecimentos sobre EpS no
seio dos professores é algo ainda a quem das necessidades.
A partir das respostas, a percepção dos professores sobre o conceito de EpS na escola está
em torno da higiene, em não ter lixo e a limpeza das salas de aula e casas de banho;
contudo, durante a observação feita no decurso das entrevistas, constatou-se o não
envolvimento dos professores na limpeza pois o pátio, as casas de banho apresentavam-se
muito a quem de desejar.
No ponto referente ao papel do professor na manutenção da saúde dos alunos, os
entrevistados foram questionados se costumam promover actividades de EpS com os seus
alunos assim como sobre as doenças. As respostas demonstram uma necessidade do
fortalecimento do trabalho pedagógico na promoção da Saúde no ambiente escolar e a
efectivação do memorando entre o MINEDH e o MISAU no âmbito da parceria para
prevenção de várias doenças, como mostram o quadro No2.
Quadro No2: Subcategoria: O papel do professor para manter a saúde dos alunos
Unidade de registo
Sim, mando crianças molhar soalho para combater a pulga causadora de Matequenha
e evitar constipação e sinusite” (P4 ).
Sim orientando os alunos a tomar banho, dando exercícios físicos (P7, P11, P15).
Não, por causa do tempo é reduzido 40 minutos cada aula (P13).
Fonte: Autora (2017)

Apesar destas respostas dos professores, constatamos que a escola não tem cantina em
funcionamento. Os alunos compram alimentos e água em condições de higiene não
adequadas. Nesse sentido, há uma necessidade de estender-se o trabalho de EpS para além
dos professores, envolvendo ou abrangendo os vendedores ambulantes os quais, pela forma
como expõem seus produtos, leva-nos em crer que não dispõem cartão de saúde para
vendedores ambulantes de produtos alimentares, vide a figura a seguir.
Face as doenças mais comuns, usando os diversos meios com objectivo auscultar dos
participantes qual é o seu nível de domínio sobre as doenças mais frequentes entre os
alunos e ou professores na EPC em causa. Sendo assim, os professores com os quais
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mantivemos conversa, grande parte referiu malária e matequenha, como se observa no
quadro a seguir.
Quadro No3: Subcategoria relacionada com doenças mais comuns na escola
Unidade de registo
Malária, constipação (P18, P19, P22, P24, p26).
Matequenha; Filaria… (P5; P9, p10,).
Tinha; Cólera… (P8, P23, P25).
Fonte: Autora (2017)

Num olhar atento sobre as respostas, demonstram que para além da malária e matequenha,
bastante vulgar naquela escola, ocorrem focos de outras doenças com destaque para as
doenças diarreicas, tinha e filaria.

Algumas destas doenças, com destaque para as diarreias, como se sabe, são associadas à
deficiente saneamento do meio e consumo de água imprópria. Entretanto, conforme nos
referimos anteriormente em tempos de calor e provocado pelo aquecimento solar, tal como
acontece na compra de produtos alimentares de estado de conservação duvidosa, o sistema
de abastecimento de água montado na escola esta inoperacional e os alunos compram no
recinto escolar água de proveniência desconhecida que é vendida mesmo a entrada da
escola, conforme pudemos observar e registar em imagem.
As práticas e actividades de educação para a saúde promovidas na escola
Caracterização das actividades de educação para a saúde envolvendo professores
Aqui a essência visava perceber quais são as actividades desenvolvidas pela escola no âmbito
da educação para a saúde.
Conforme os nossos entrevistados, tem havido esforços no sentido de manter o ambiente
escolar saudável através de várias actividades, desde a limpeza à prevenção de casamentos
prematuros e doenças relacionadas com Saúde Sexual e Reprodutiva. Este posicionamento
dos professores vê-se nos trechos a seguir:
Quadro No4:Actividades de educação para a saúde envolvendo professores
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Unidade de registo
A escola promove a limpeza nos sábados em turmas. (P4, P23, P25, P26).
Práticas desportivas (educação física) (P23).
Orienta as crianças não fazer sexo, só deixar para mais tarde. (P9).
Fonte: Autora (2017)

Estas respostas ilustram parte dos esforços que os professores da EPC de Mutomote
empreendem para a promoção da saúde escolar. Mesmo assim, a situação que vivemos no
terreno pode impedir o total envolvimento dos professores nesse exercício, derivado de
vários factores, especificamente a insuficiência de salas de aulas, a existência de turmas
numerosas. Em nossas observações, constatamos que há um esforço de reduzir alunos sem
salas de aulas, mas o número debaixo das plantas por vezes sem folhas é maior, a imagem a
seguir ilustra improvisação de depósitos de lixo e salas de aulas.
Formas de promoção da educação para a saúde pelo Professor na EPC de Mutomote
A intenção era de saber a partir de depoimentos dos entrevistados o que o professor pode
fazer para manter a saúde dos alunos. Para além de repetirem a questão de
acompanhamento na higiene individual e colectiva dos alunos há quem diga que o professor
deve ir para além da escola e estender o seu raio de actuação junto da família do aluno.
Quadro No 5: Como o professor pode participar na Educação para Saúde
Unidade de registo
Orientar a higiene pessoal e colectiva na criança. (P9, P11, P12,)
Dar acompanhamento aos alunos e manter ligação com a família do aluno (P2; P12; P5)
Fonte: Autora (2017)

Essas respostas induzem-nos a crer que há limitações em termos de actuação dos
professores na sequência da ausência do sector de saúde pública e medicina preventiva na
escola onde se revela propício para o exercício flexível das suas actividades profissionais a
partir da conversa e diálogo com os alunos. Importa-nos, ainda, referir que tal como os
profissionais da saúde, o conselho de escola através da comissão de saúde, igualmente se
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mostra inoperante e nem sequer digna-se de reunir e arrolar os principais problemas de
saúde que os alunos enfrentam.
Necessidades para melhorar os conhecimentos do professor sobre educação para a saúde
Nesta subcategoria, formulamos uma questão aos professores cujo objectivo era colher, na
perspectiva dos entrevistados, qual é o seu entendimento em relação a necessidade de
melhorar os conhecimentos sobre educação para a saúde.
Assim, quando questionamos se teve alguma formação em matérias de educação para a
saúde, houve quem confirmou ter se beneficiado duma capacitação sobre o tema, porém,
uma parte significativa dos entrevistados disse nunca ter se beneficiado duma capacitação
específica. No concernente a potenciais actividades capazes de estimular a participação
imensurável do professor na promoção da saúde escolar, dentre outros aspectos, evocaram
feira de saúde e seminários de capacitação, de acordo está ilustrado no quadro abaixo.
Quadro No6: Melhoria dos conhecimentos do professor sobre Educação para Saúde
Unidades de registo
Nunca tive. (P2,P3, P10,P12, P13, P17).
Sim tive (P11, P17, P19, P24, P31).
O professor deve ter capacitações em matéria da saúde escolar. (P3, P17, p20, P22, P23).
Fonte: Autora (2017)

Como pode-se ver a partir da tendência das respostas dos professores entrevistados na EPC
de Mutomote, a questão de capacitação em matérias de promoção de saúde escolar é algo
necessário no seio dos professores de modo a tornar as suas práticas mais profícuas e
sustentáveis.
Estratégias de educação para saúde usadas na escola
Participação do professor em acções de educação para saúde
A intenção era analisar a partir dos entrevistados o que pode ser feito para o professor
participar afincadamente na prevenção de várias enfermidades que afectam os alunos e a
comunidade escolar. Das diversas respostas que fomos obtendo, muitos professores
corroboram a realização de palestras, e capacitações.
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Quadro No 7: Como estimular a participação do professor na educação para a saúde
Unidade de análise
Realização de palestras sobre a saúde (P16).
Na escola deve ser promovida feira da saúde (P24).
Formar os professores em matérias de primeiros socorros (P20).
Fonte: Autora (2017)

A questão de capacitação de professores em matérias de EpS está plasmada na estratégia
Nacional de Promoção da Saúde. Portanto, a constatação acima não é nova, por exemplo o
deficiente vocabulário elementar sobre conceitos de saúde entre os professores é algo que
se repete em muitos outros estudos realizados neste campo (MISAU, 2010).
Promotores da educação para a saúde na escola
Neste ponto, formulamos uma questão com a qual pretendíamos saber dos entrevistados,
se conhecem outras instituições que tem se envolvido na promoção de educação para a
saúde na EPC de Mutomote. As respostas que obtivemos se dividem entre os que conhecem
perfeitamente, os que não têm certeza e os que desconhecem dessas instituições.
Quadro No 8: Subcategoria relacionada com instituições promotoras de educação para a
saúde na escola
Unidade de registo
Sim existem. (P8, P15, P16, P17, P18,).
Não sei e nunca ouvi (P3, P12, P13,P21).
Os da Saúde, costumam vir dar comprimidos, costumam vir vacinar os alunos não sei para
que doença (P9; P19, P27, P33).
Fonte: Autora (2017)

No que concerne às instituições que promovem educação para a saúde, os resultados
mostram que a presença de outras para além da própria escola é rara. Apesar dos
professores terem apontado várias doenças de fácil contagio, sobretudo em locais de maior
concentração, tais como a diarreia, a tinha, conjuntivite e a matequenha.
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A falta de programas educativos em saúde é um facto real e sendo um dos factores que
limita os professores a reiterarem o tema de limpeza como único elemento necessário para
a manutenção da Saúde Escolar.
O que pensam os professores em torno da educação para a saúde
No final da conversa com os professores levantávamos uma questão, visando colher
diferentes opiniões dos mesmos em torno do assunto em estudo. Assim, as respostas
obtidas foram várias, contudo, as mais convenientes foram as seguintes:
Quadro No 9:Opinião dos professores sobre a problemática de educação para a saude na
escola

Unidade de registo
Deve existir palestras sobre a saúde na escola e na comunidade. (P9, P10, P19, P22, P23).
Deve existir uma formação da saúde para professores (P12,P23).
Se nos fornecessem baldes para depositarmos lixo cá na escola (P2; P14).
A direcção pedir o Conselho Municipal para trazer contendores de lixo (P9).
Existir um posto de saúde na escola (P12).
Que fossem feitos desenhos ilustrativos sobre a saúde (P20).
Fonte: Autora (2017)

As opiniões dos professores entrevistados sugerem mais intervenção em matérias de
prevenção de doenças na EPC de Mutomote, pois, para alem da insuficiência de salas que
constatamos, fazendo com que grande parte de alunos assista aulas debaixo das acácias sem
sombra, a questão de tratamento de lixo é um fenómeno que ameaça a saúde não só dos
alunos como também dos professores.
Por meio da observação de algumas actividades que se supõem serem desenvolvidas no
âmbito da limpeza e saneamento do meio escolar, constatamos que o lixo recolhido é
queimado no meio do recinto escolar, num autêntico atentado a saúde pública.
Resultados da Entrevista com os membros de Direcção da EPC de Mutomote
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Estudar a problemática de saúde escolar, envolvendo membros de direcção, é uma tarefa
que se afigura complexa, antes exige um aprofundamento das questões com eles abordadas
porque a informação a ser recolhida no diálogo com os dirigentes vai para além de desejos
ou sentimentos de um simples profissional da área de educação e assume uma
complexidade por se tratar de gestores educacionais de base. Neste caso, o maior interesse
foi de perceber o entendimento dos membros de direcção adiante designados MD sobre o
papel da Escola na educação para a saúde.
A percepção dos Membros de Direcção da escola sobre Educação para a Saúde
Conceito de Educação para Saúde
Na entrevista com os membros de direcção (MD), os depoimentos apresentam uma certa
consistência em relação aos dos professores. Esse facto pode ter sido influenciado não só
pela cumplicidade dos MD no processo de gestão escolar, como referimos anteriormente,
mas também pela larga experiência de serviço acumulada. O nosso objectivo neste ponto
era de perceber como os MD concebem a educação para a saúde no contexto escolar. As
respostas dos dois MD não foram muito diferentes, como ilustram os fragmentos de
discursos dos entrevistados a seguir:
Quadro No 10: Subcategoria de conceito de Educação para Saúde
Unidade de registo
É o somatório de todas actividades realizadas na escola para preservar a saúde escolar,
limpeza e higiene (MD1).
Entendo como uma educação a criança para evitar certas doenças na escola e na
comunidade onde ela vive (MD2).
Fonte: Autora (2017)

Como podemos constatar a partir dos depoimentos dos dois membros de direcção,
demonstram um alto domínio sobre o conceito da educação para a saúde. O conhecimento
demonstrado não se restringe ao processo de gestão escolar, pode ser usado e partilhado
em fóruns pedagógicos e de assembleia-geral da escola, facilmente ser replicado entre os
professores assim como os pais e/ ou encarregados de educação. Importa-nos referir que
antes desta questão, recolhemos os antecederdes socioprofissionais de todos os
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entrevistados, incluindo os MD o que permitiu conhecer a nível de experiencia de cada um
em termos de serviço, um factor determinante na forma de abordar as respostas.
O papel do gestor na manutenção da saúde dos alunos
Neste ponto, a intenção era de entender o que os membros de direcção enquanto
professores e gestores cumulativamente têm feito em prol da saúde dos alunos da EPC de
Mutomote. Nesse sentido, questionamos se eles próprios costumam promover acções de
educação para a saúde. Sobre essa questão, os entrevistados responderam como se ilustra
no quadro a seguir:
Quadro No 11: O papel do gestor na manutenção da saúde dos alunos
Unidade de registo
Sim, para além das actividades diárias de cada turma, há actividades calendarizadas para
limpeza geral em todos sábados (MD1).
Sim, damos palestras para manter o meio ambiente saudável, não rasgar papel e deitar de
qualquer maneira (MD2).
Fonte: Autora (2017)

Os fragmentos de entrevistas que apresentamos demonstram a variedade de acções
desenvolvidas ou potencialmente desenvolvidas pelos MD da EPC de Mutomote cuja meta
são a manutenção da saúde escolar em geral e dos alunos em particular. Essa diversidade de
acções não é exclusiva à EPC de Mutomote, isto é, deveria ser o ideal porque os modelos de
EpS são vários:
Segundo Navarro (1995), eles podem ser organizados
esquematicamente em modelos comportamentais ou persuasivos cujo
objectivo consiste em diminuir a incidência de doenças através da
modificação
dos
comportamentos
individuais,
seja
pelo
condicionamento seja pela aposta predominantemente na informação
(defendendo que esta por si só permite a modificação das atitudes que
estão na base dos comportamentos), e em modelos sócio-ecológicos,
que implicam o relacionamento interpessoal e a participação
permanente da população, (p.25).
Doenças mais comuns na escola
Ouvidos os MD sobre o seu papel na promoção da educação para a asaude, nos importou
saber deles os seus conhecimentos sobre as principais doenças que assolam os alunos,
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professores e a comunidade circunvizinha da EPC de Mutomote, uma vez esta não é uma
unidade isolada da comunidade envolvente.
Quando No12: Subcategoria de doenças mais comuns na EPC de Mutomote
Unidade de registo
As doenças mais frequentes são as diarreias. Há momentos em que alunos saem da escola
com diarreia ou malária. Há vezes que alunos caem. A matequenha tem aparecido num
determinado período do ano entre Agosto e Setembro (MD1).
As doenças mais comuns têm sido diarreias, conjuntivite; doenças da pele por exemplo a
“tinha” (MD2).
Fonte: Autora (2017)

Estas respostas dos MD reconfirmam a nossa constatação no âmbito da construção do
projecto de pesquisa e as respostas fornecidas pelos professores. Nesse sentido, o reforço
das medidas preventivas, visando atecipar a ocorrência destas enfermidades na EPC de
Mutomote, é um imperativo.
Por isso que Gaspar (2006, p.36) diz ser “do reconhecimento que a educação para a saúde
não se deve restringir a um currículo específico, mas antes deve fazer parte de um programa
global da escola que surgem as Escolas Promotoras de Saúde”.
As práticas e actividades de Educação para a Saúde promovidas na escola
Caracterização das actividades de Educação para a Saúde
Depois da análise das principais doenças que predominam na EPC de Mutomote, esta
unidade discute as principais actividades de educação para a saúde desenvolvidas naquela
instituição de Ensino Básico. Assim, quando questionados, os MD referiram-se de palestras.
Quadro No 13: Subcategoria de análise caracteriza actividades de Educação para Saúde
Unidade de registo
A principal actividade tem sido palestras para as crianças evitarem as doenças; limpezas
(MD1).
A principal actividade tem sido palestras para as crianças evitarem as doenças; Mas
também teatros para sensibilizar a própria criança (MD2).
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Fonte: Autora (2017)

Este cenário revelado através das respostas dos MD testemunha uma restrição do campo de
actuação da escola ou menor domínio de tarefas atinentes a educação para a saúde. Mas a
escola, por excelência, é um espaço privilegiado para o exercício amplo de várias actividades
em torno do tema. O envolvimento de professores de todas as disciplinas é estratégia ainda
menos explorada.
Como refere Farley (1987), citado por Figueiredo (2006), até a Língua Portuguesa é um
importante veículo de educação para a saúde porque através da linguagem e especialmente
através da literatura, desenvolvemos competências para a compreensão de nós próprios e
dos outros, então estas actividades proporcionam oportunidades para analisar e discutir
experiências, atitudes, sentimentos e valores, quer pessoais quer colectivos, um dos
objectivos centrais da Educação para a Saúde.
A literatura, particularmente os textos poéticos, carregam consigo mensagens imbuídas de
conteúdo múltipla como a amizade, a solidariedade, o amor ao próximo, a raiva, o ódio que
se manifesta entre as pessoas, a morte irreversível, a hiperactividade entre outros. Portanto,
ocupar alunos, analisando conteúdo do poema, constitui um momento privilegiado para
promoção da Saúde.
Promotores de Educação para Saúde na EPC de Mutomote
Tendo constatado desde as respostas dos professores e dos MD, que referem um
envolvimento permanente em actividades de Educação para Saúde, questionamos aos MD
se existem outras instituições que costumam desenvolver acções em torno do tema. A
respeito dessa questão tivemos as seguintes respostas:
Quadro No 14: Subcategoria de análise dos promotores de Educação para Saúde
Unidade de registo
Muitas vezes temos sido nós mesmos. Entretanto tem sido em resposta de orientações e
documentos do MISAU através do Serviço Distrital. Assim participam indirectamente. Mas
também senhoras do INAS que ajudavam na limpeza (MD1).
Sim existem. Costumam a vir agentes da saúde para dar palestras e fazem campanhas
para ajudar-nos (MD2).
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Fonte: Autora (2017)

Os MD revelaram que para além deles e dos professores, o Instituto Nacional de Acção
Social (INAS), no âmbito do projecto camita pelo trabalho, envolvendo mulheres, tem levado
a cabo jornadas de limpeza na escola assim como o Serviço Distrital da Saúde, Género e
Segurança Social que sistematicamente envia técnicos para proferirem palestras. Os
documentos orientadores são outra série de actividades que os MD consideram uma forma
de participação indirecta de outras instituições.
Esta parceria com o INAS pode aparentar acessória, mas, para o caso da EPC de Mutomote,
revela-se pertinente porque constatamos através da observação que a limpeza e o
saneamento do meio são parte dos aspectos mais gritantes. Entretanto, a questão da
higiene do ambiente escolar deficitário não é exclusiva da EPC de Mutomote.
Uma avaliação feita pelo então Ministério de Educação e Cultura sobre o Plano Estratégico
de Educação (2006-2010/11), Província de Nampula, aponta a limpeza e o fornecimento de
água como pontos críticos no contexto da saúde escolar por um lado e por outro lado, refere
melhorias na construção de sanitários em escolas rurais e zonas intermédias,
diferentemente do que acontece nas zonas urbanas, (Ferreira, 2014).

Em contrapartida, a escola de Mutomote, apesar de possuir características semi-urbanas,
como referimos na delimitação do local da pesquisa, localiza-se num dos maiores bairros da
Cidade de Nampula, porém, o que observamos no trabalho de campo sobre os sanitários
deixa a desejar.
Para além do mau uso agravado pelo elevado número de alunos que, segundo os MD, ronda
por volta de 12000 alunos para única casa de banho, igualmente, há sanitários encerrados e
a população transformou em lixeiras comunitárias, como documentam a fotos a seguir:
Necessidades para melhorar os conhecimentos do professor sobre educação para a saúde
O objectivo neste ponto era de ouvir o entendimento dos MD sobre as necessidades que a
escola dispõe, visando a melhoria do desempenho dos professores nas práticas de educação
para a saúde. Assim, começamos por questionar os próprios dirigentes se tiveram alguma
formação em matérias de Educação para a Saúde. As respostas do M1 e M2 foram
divergentes.
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Quadro No 15: Subcategoria de análise: Necessidade para melhoria de conhecimentos
Unidade de registo
Sim. Já tive muitas formações até seminário sobre pronto-socorro (MD1).
Nunca tive formação específica em matérias de educação para a saúde. (MD2).
É preciso a capacitação continua dos professores sobre educação para a saúde.
Fonte: Autora (2017)

As respostas acima, tal como foi revelado pelos professores, a questão de formação em
matérias de educação para a saúde na escola é extensiva aos membros de direcção, pois em
dois entrevistados, um esta totalmente isento desse processo previsto pelo MINED, Plano
Estratégico de Educação (PEE, 2012-2015/16).
Ainda nessa senda, questionamos aos MD o que acham que deve ser feito para estimular
uma participação mais activa e consistente dos professores no processo de educação para a
saúde na EPC de Mutomote. Para essa questão, as respostas foram as que se seguem no
quadro abaixo.
Quadro No 16: Subcategoria de análise: Necessidade de conhecimentos sobre a Educação
para a Saúde
Unidade de registo
Tem professores formados. Contud, o não existe condições para a continuação dessas
iniciativas porque requer custos (MD1).
Eu estava de opinião O MISAU pudesse promover algumas formações ou seminários
envolvendo professores para essa área de educação para saúde para combater as doenças
(MD2).
Fonte: Autora (2017)

Avaliando o depoimento do MD2 no quadro 11 e de ambos membros no quadro 12, é de
afirmar que a questão de formação de professores em matérias de saúde escolar e sua
consequente monitoria é ainda um projecto longe de se materializar.
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Esta constatação que registamos a partir da entrevista com os MD da EPC de Mutomote,
igualmente, foi revelada pelo Ministério de Educação e Cultura [sic], numa outra avaliação
que visava determinar o nível de formações e capacitações de professores realizadas em
Moçambique, tendo determinado maior número de formações, entretanto as dificuldades
de abordares conteúdos de EpS estavam nas mesmas proporções (Ferreira, 2014).Estratégias
de Educação para a Saúde usadas na escola
Participação dos professores em acções de Educação para a Saúde
Neste ponto, perguntamos aos nossos entrevistados, enquanto MD o que o professor deve
fazer para que possa manter a saúde de seus alunos na escola assim como na comunidade.
As respostas foram divergentes, sendo que o MD1 sugere acompanhamento dos planos de
formação contínua e sistemática dos professores e outros actores directamente envolvidos
no processo educativo tanto na escola como nas comunidades; por seu turno, o MD2 é de
opinião que a sensibilização contínua por meio de palestras e ou feiras de saúde pode ser
um meio alternativo para que o professor possa participar.
Quadro No 17:Subcategoria de análise: Participação do professor na educação para a saúde
Unidade de registo
Que o plano de formação fosse acompanhado com a criação de condições nas escolas
sobretudo a colocação de material (MD1).
O professor é educador, deve manter a sensibilização permanente as suas crianças a
partir da turma ele deve falar sempre da saúde, até comunidade. Essa é sua tarefa
(MD2).
Fonte: Autora (2017)

No nosso entendimento, as respostas dos MD em torno desta unidade, devem-se a
limitações no domínio desta abordagem, pois a educação para a saúde tem sido sempre um
tema reservado para um grupo especializado e os demais pouco se lembram ou não
abordam sistematicamente, não passando de mero acessório entre os educadores.
Mas com as transformações socioeconómicas, políticas e culturais que Moçambique
atravessa, recorrendo a opinião de Nutebean (1997), citado por Gaspar (2006, p.38) “a
promoção da saúde escolar deve desenvolver-se de forma a proporcionar a integração e
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reforço mútuo do conjunto de experiências dos jovens, que sejam compatíveis com os
objectivos educacionais e com os valores da escola”.
Todos professores seriam uma espécie de moderadores, num trabalho que vai para além da
sala de aulas e, igualmente, incorpora conteúdos específicos em todos campos de
aprendizagem. Isto é, nenhuma disciplina escolar ou actor da escola pode ser visto como
alguém acessório do processo de educação para a saúde. Todos elementos são uma espécie
de peça chave na união de esforços para o bem comum.
O que pensam os membros de Direcção em da educação para a saúde
Tal como fizemos na entrevista com os professores, no final do diálogo com os MD,
colocamos uma questão na qual desejava-se colher suas opiniões que eventualmente não
tenha sido questionada ou achava ser pertinente.
Quadro No 18:Subcategoria de análise da opinião dos Membros de direcção em torno do
tema
Unidade de registo
Para não continuar a acusar o professor em não cobrir o seu dever é preciso criar
condições de trabalho. Tendo em conta que a nossa escola é a maior do país com cerca de
12000 alunos, perto de 4000 alunos por turno, a UniLúrio devia apadrinhar as escolas na
parte da saúde. Não só ajudaria os alunos em matéria de saúde como também colocaria a
Universidade mais perto dos alunos (MD1).
Os pais e ou encarregados devem dar continuidade do trabalho de educação para saúde;
porque eles são os primeiros professores (MD2).
Fonte: Autora (2017)

O nosso entendimento em torno deste ponto reforça a questão de parceria multipla entre a
Escola enquanto espaço próprio de educação para a saúde e outras instituições,
nomeadamente pais e ou encarregados de educação, o sector da saúde e afins. O
alargamento do projecto, “um estudante uma família,” desenvolvido pela UniLúrio para a
EPC de Mutomote, constitui outro interesse dos MD.
Análise documental
No decorrer do trabalho empírico, para além da observação e das entrevistas realizadas na
EPC de Mutomote, a outra variante de recolha de dados foi a análise de alguns documentos
orientadores da nossa escola de eleição. A nossa concentração foi em torno do Manual de
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Apoio ao Conselho de Escola, Regulamento Interno da Escola e Actas das reuniões do
chamado órgão colegial máximo da escola.
Esta técnica permitiu-nos analisar informações contidas em documentos de modo a
podermos perceber de que forma os membros da comunidade através do Conselho de
Escola como um espaço de participação na promoção da saúde (Stake, 1998).
Análise das Actas das reuniões do Conselho de Escola
No processo de análise das actas que tivemos acesso, constatamos informações que
sugerem a regularidade das reuniões ordinárias e extraordinárias daquele órgão, sempre
que se julgar necessário a sua efectivação. Igualmente, registamos ter havido revitalização
do Conselho de escola durante o Mês Abril de 2016 com a constituição das comissões de
trabalho.
Nesse processo de revitalização do Conselho de escola na EPC de Mutomote, foram
constituídas três (3) comissões de trabalho, especificadamente, Comissão de Finanças,
Património, Produção e Segurança; Comissão de Assuntos Sociais; Comissão de Assuntos
Pedagógicos.
Em nosso entender, ao se criar as comissões de trabalho, para além de não se atingir o
numero de que deveria ser 4, não se faz menção de algumas designações tais como,
construção escolar, género, saúde escolar e HIV/SIDA.
Entretanto, o MINED (2008), no artigo 10 do regulamento do ensino básico, determina que o
Conselho da Escola deve ser integrado por até 19 membros nas escolas primárias do tipo 1,
assim distribuídos: Director da escola; 4 Representantes dos professores; 2 Representantes
do pessoal administrativo; 4 Representantes dos pais/encarregados de educação; 3
Representantes da comunidade; 5 Representantes dos alunos.
O Manual de Apoio ao Conselho de Escola determina que deve estruturar-se em 4 comissões
nomeadamente, comissões de finanças, construção e produção escolar, comissão de
HIV/SIDA, Saneamento e Saúde escolar, comissão de género, alunos órfãos e vulneráveis e
por último a comissão de cultura e desporto escolar.
Essa omissão, no âmbito da revitalização do Conselho de escola, pode estar a contribuir
significativamente na inoperância do conselho de escola no que tange a actividades
relacionadas com a promoção da saúde escolar. Esta situação reflecte na insegurança da
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saúde pública a que a escola está sujeita, como o caso dos vendedores ambulantes que
ficam na entrada e de forma desorganizada.
Análise do Regulamento Interno da Escola
Na análise do regulamento interno, encontramos a descrição de várias responsabilidades e
deveres atribuídas ao professor e alunos nos artigos 6 e 7, respectivamente. Contudo, não
há ponto algum, onde se define o papel do professor na promoção da saúde.
Sobre os alunos, no número 10 do Artigo 7 define como um dos deveres do aluno a
manutenção da limpeza na escola. Sendo o regulamento da escola um documento
normativo cuja elaboração e aprovação envolve os membros do Conselho de escola, como
rege o Regulamento Geral do Ensino Básico, na adaptação para as circunstâncias concretas
da EPC de Mutomote, fosse mais contundente em aspectos vitais tal como o caso da
promoção da saúde escolar.
O envolvimento de todos actores escolares no processo de promoção da saúde é algo que
deve transcender a disponibilidade e vontade das pessoas, é preciso transformar essas
vontades em obrigação para a garantia do bem-estar escolar e consequentemente criar-se
estabilidade na projecção duma sociedade saudável.
Análise do Plano Anual da Escola
Neste documento, pretendíamos analisar as actividades programadas para o decurso do ano
lectivo escolar de 2016, se havia ou não algumas virguladas à educação para a saúde.
Quando apreciamos o plano, constatamos que no objectivo N o 6 está reservado para o
combate do HIV/SIDA no seio da escola.
Nos detalhes deste objectivo, consta que a escola previa a realização de palestras sobre o
combate do HIV/SIDA, malária e saneamento do meio. Essa intenção foi confirmada nos
depoimentos dos dois grupos participantes da pesquisa (professores e membros de
direcção). O planeamento de acções orientadas para a promoção da saúde na escola é um
passo importante, visando a satisfação das estratégias de prevenção de várias doenças.
Porém, numa situação em que a escola beneficia de Fundos de Apoio Directo às Escolas,
disponibilizado pelo Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano em função do
número de alunos inscritos em cada ano lectivo, a inexistência de panfletos outro material
publicitário na escola sobre a promoção de saúde, não encontra fundamento legal.
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No decurso da entrevista com um dos membros de direcção, revelou que a causa de
inoperância do posto de primeiros socorros na EPC de Mutomote é a inexistência de
recursos financeiros. Porém, no manual de procedimentos do apoio directo às escolas
contém instruções de despesas para área de HIV/SIDA e saúde escolar. Olhando para o
número de alunos que a escola dispõe, esta justificação é incoerente, pois, até o orçamento
foi proposto e aprovado pelo Conselho de escola.
Quadro Nº 19: Resumo das respostas membros de Direcção da EPC de Mutomote
Questão

Respostas

A percepção dos professores sobre educação para a saúde.
1- O que é educação para
saúde no contexto escolar?

É o somatório de todas actividades realizadas na escola
para preservar a saúde escolar, limpeza e higiene (MD1)
Entendo como uma educação a criança para evitar certas
doenças escola e na comunidade onde ela vive (MD2)

2- Costuma promover
actividades de EpS com seus

Sim, para além das actividades diárias de cada turma, há
actividades calendarizadas para limpeza geral em todos
sábados (MD1)

alunos?
Sim, damos palestras para manter o meio ambiente
saudável, não rasgar papel e deitar de qualquer maneira
(MD2)…

3- Quais são as doenças mais
comuns que os alunos e a
comunidade escolar
apresentam?

As doenças mais frequentes são as diarreias. Há
momentos em que alunos saem da escola com diarreia ou
malária. Há vezes que alunos caem. A matequenha tem
aparecido num determinado período do ano entre Agosto
e Setembro (MD1).
As doenças mais comuns têm sido diarreias, conjuntivite;
doenças da pele por exemplo tinha (MD2)

As práticas e actividades de EpS promovidas na escola
4- Quais são as actividades de A principal actividade tem sido palestras para as crianças
EpS que a escola desenvolve? evitarem as doenças; limpezas (MD1)
A principal actividade tem sido palestras para as crianças
evitarem as doenças; Mas também teatros para
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sensibilizar a própria criança (MD2)

5- Existem outras instituições
que promovem a EpS nesta
escola?

Muitas vezes temos sido nos mesmos. Entretanto tem
sido em resposta de orientações e documentos do MISAU
através do Serviço Distrital. Assim participam
indirectamente. Mas também senhoras do INAS que
ajudavam na limpeza (MD1).
Sim existem. Costumam a vir agentes da saúde para dar
palestras e fasem campanhas para ajudar-nos (MD2).

6 - Teve alguma formação em
matérias de Educação para a
saúde?

Sim. Já tive muitas formações até seminário sobre prontosocorro (MD1)
Nunca tive formação específica em matérias de EpS.
(MD2)

7- E, o que deve ser feito para Tem professores formados… contudo não existe
condições para a continuação dessas iniciativas porque
que o professor possa
requer custos (MD1).
participar na EpS?
Eu estava de opinião que o MISAU pudesse promover
algumas formações ou seminários, envolvendo
professores para essa área de educação para saúde para
combater as doenças (MD2)
Estratégias usadas na EpS na escola.
8- O que o professor pode
fazer para manter a saúde
dos alunos?

9- Funciona o posto de
primeiros socorros nesta

Que o plano de formação fosse acompanhado com a
criação de condições nas escolas sobretudo a colocação
de material (MD1).
O professor é educador, deve manter a sensibilização
permanente as suas crianças a partir da turma ele deve
falar sempre da saúde, até comunidade. Essa é sua tarefa
(MD2)
Gostaríamos de ter, mas não funciona porque não temos
condições (MD1).

escola?
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10- Quantas casas de banho a
escola têm e quem faz
limpeza? Tem pessoal da
secretaria que sempre faz
limpeza?
11- Quer acrescentar mais
alguma coisa sobre a nossa
conversa?

A escola tem 1 balneário ou uma casa de banho onde
partilham com professores os cerca de 12000 alunos
(MD2)

Para não continuar a acusar o professor em não cobrir o
seu dever é preciso criar condições de trabalho. Tendo em
conta que a nossa escola é a maior dos pais com cerca de
12000 alunos, perto de 4000 alunos por turno, a UniLúrio
devia apadrinhar as escolas na parte da saúde. Não só
ajudaria os alunos em matéria de saúde como também
colocaria a Universidade mais perto dos alunos (MD1).
Os pais e ou encarregados devem dar continuidade do
trabalho de educação para saúde porque eles são os
primeiros professores (MD2).

Fonte: Autora (2017)

Quadro Nº 20 Resumo das respostas dos professores
Questão

Respostas

A percepção dos professores sobre educação para a saúde.
1- O que é educação
para saúde no contexto
escolar?

Ensina higiene individual…Colectiva; limpeza na escola… (P1;
P3, P10)
É aquela que ajuda a verificar os alunos se estão bem
apresentados (P5)
É aquilo que ensina a criança a fazer limpeza na escola e a
usar casa de banho

2- Costuma promover
actividades de EpS com
seus alunos?

Sim, mando crianças molhar soalho para combater a pulga
causadora de matequenha e evitar constipação e sinusite
(p19, P22, P23, P24, P25, )
Exercícios sim, orientando os alunos a tomar banho, dando
exercícios físicos (P4, P15)
Não, por causa do tempo é reduzido 40 minutos cada aula
(P13)

3- Existem outras

Sim existem. (p8, p15, P16, P17, P18, )

instituições que

Não sei e nunca ouvi (P3, P12, P13,P21)
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promovem a EpS nesta
escola?

Os da Saúde costumam vir dar comprimidos, costumam vir
vacinar os alunos não sei para que doença (P9; P19, P27, P33)
Dão documentos sobre a saúde e mulheres do INAS
costumam a vir fazer limpeza.

4- Quais são as doenças

Malária, constipação (p18, p19, P22, P24, p26).

mais comuns que os

Matequenha; Filaria… (P5; P9, p10,) )

alunos e a comunidade

Tinha; Cólera… (p8, P23, P25)

escolar apresentam?
As práticas e actividades de EpS promovidas na escola
5- Quais são as
actividades de EpS que a
escola desenvolve?

A escola promove a limpeza nos sábados em turmas. (P4, P23,
P25, P26)
Práticas desportivas (educação fisica) (P23)
Orienta as crianças não fazer sexo, só deixar para mais tarde.
(P9)

6 - Teve alguma

Nunca tive. (P2,P3, p10,P12, p13, P17)

formação em matérias

Sim tive (p11, p17, p19, P24, P31,)

de Educação para a
saúde?
7- E, o que deve ser feito
para que o professor

O professor deve ter capacitações em matéria da saúde
escolar. (P3, P17, p20, P22, P23, P25,)

possa participar na EpS?

Palestras sobre a saúde (p16)
Na escola deve ser promovida feira da saúde (24)
Formar os professores em matérias de primeiros socoprros
(P20)
Estratégias usadas na EpS na escola.

8- O que o professor
pode fazer para manter
a saúde dos alunos?

Orientar a higiene pessoal e colectiva na criança. (p9, P11,
P12,)
Dar acompanhamento aos alunos e manter ligação com a
família do aluno (P2; P12; P5)

9- Quer acrescentar mais Deve existir palestras sobre a saúde na escola e na
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alguma coisa sobre a

comunidade. (p9, p10, P12, p19, P22, P23)

nossa conversa?

Deve existir uma formação da saúde para professores
(p12,P23)
Se nos fornecessem baldes para depositarmos lixo cá na
escola. (P2; P14)
A direcção pedir o Conselho Municipal para trazer
contendores de lixo (P9)
Existir um posto de saúde na escola (P12)
Que fossem feitos desenhos ilustrativos sobre a saúde (20)

Fonte: Autora (2017)

Quadro Nº 21 Dados socio-profissionais

Pergunta

Idade:

Habilitações

Resposta fornecida pelo entrevistado

18-30

31- 40

41-50

51+

5

21

1

1

Bas

Med

Bach

Lic +

literárias:
2
Disciplina que

17

9

Todas disciplinas

M EM CS CN I EV OF EMC

EF

11

2 1

1

lecciona

Anos de

2 1 2 2 2

2

1–5

6 – 10

11 – 15

16 – 20+

2

8

11

7

trabalho na
educação:
Fonte: Autora (2017)

Conclusão
Conforme descrevemos ao longo do trabalho, a educação para a saúde desenvolvida nas
instituições de ensino e sobretudo nas escolas primárias revela-se ser uma das estratégia do
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processo mais amplo que engloba dentro de si a promoção da saúde, a capacitação das
instituições de ensino através da formação dos principais actores do processo educativo,
nomeadamente, professores e alunos é imprescindível, pois, a escola, actuando sobre as
comunidades envolventes, estará de forma mais saliente, imponderando a sociedade e
gradualmente elevando o nível de resiliência.
A tarefa de ensinar e promover a saúde na escola não é como se pode imaginar uma tarefa
que se restringe ao trabalho didáctico sistematizado em aulas clássicas, reservadas ao tempo
lectivo que, geralmente, varia de 40 a 45 minutos, de acordo com a natureza da escola.
Esta responsabilidade envolve a todos, e como constatamos deve ser partilhada pelas
comunidades, pelas instituições e pelos grupos sociais (Gaspar, 2006). O envolvimento dos
outros sectores de actividades e actores, para além de tornar a prática de educação para a
saúde uma responsabilidade sem titular, ou seja, titulada por todos, torna a escola um
verdadeiro centro de participação e formação do capital humano.
Neste trabalho, abordamos aspectos sobre a saúde no contexto escolar, este conceito está
em constante actualização e a sua discussão no processo de promoção de boas práticas nas
escolas e, sobretudo, no ensino básico, está se transformando em um imperativo para todos
os professores e transcende as então barreiras associadas aos professores de biologia ou
ciências naturais.
No que diz respeito aos resultados obtidos, os dados recolhidos com os dois grupos de
participantes, nomeadamente professores e membros de direcção da E.P.C de Mutomote,
verificamos que, em geral, os professores reconhecem a necessidade do seu envolvimento
no processo de promoção da saúde na escola através do trabalho amplo de educação para
saúde.
Constatou-se que a principal estratégia adoptada pelos professores na promoção da saúde
escolar são as palestras e orientação de limpeza na escola ministradas pelas Organizações
não-governamentais como a UNICEF e alguns técnicos de saúde.
Os resultados mostram também que a EPC de Mutomote é das que apresenta maior número
de alunos a nível do país no contexto das escolas do Ensino básico, com cerca de 12000
alunos. Grande parte dos professores entrevistados em torno do tema afirmaram que não
tivera nenhuma formação específica sobre EpS.
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Apesar do elevado número de alunos, a EPC de Mutomote funciona com um sanitário de
duplo uso tanto pelos professores assim como pelos alunos, o que torna este espaço menos
viável para questões de saneamento do meio, fazendo com que esteja sempre imundo.
Entretanto, existem 4 sanitários encerrados e que servem de lixeira para as comunidades
circunvizinhas.
O elevado número de alunos, ignorância das autoridades municipais que, diariamente
cobram receitas aos vendedores informais no recinto escolar, contribui em parte a
manutenção da venda de produtos alimentares entre confeccionados e frescos em mau
estado de conservação, incluindo água, supostamente potável, mesmo a porta de entrada
da escola.
Enquanto o discurso objectiva a realização de acções cuja finalidade é a promoção da saúde
no contexto escolar e nas comunidades em volta, a observação revela aspectos pouco
abonatórias no recinto, desde a queima de lixo no interior do quintal, limpeza a meio-gás,
não envolvimento do CE e, até exposição dos alunos ao sol e poeira nas salas improvisadas
em árvores sem sombra.
A aquisição de depósitos de lixo mais consistentes, a sensibilização dos vendedores
ambulantes sobre o perigo que os produtos mal conservados representam para a saúde dos
alunos e outros compradores, a reabertura dos sanitários encerrados, a construção de novos
sanitários, visando a melhoria das condições de saneamento do meio escolar, são medidas
que se mostram urgentes para que possa ser invertida a actual exposição e vulnerabilidade
em que a escola está votada.
Recomendações
Constatou-se que diante do estudo sugere-se que se faça também estudos para perceber o
porquê que os outros benefícios que estas escolas deviam ter, como os melhores sanitários,
um ambiente para a lecionação e aprendizagem não se fazem sentir isto é, não se verificam
mudanças no ambiente escolar. Visto que durante o estudo em causa verificou-se que
existem alguns agentes activos, como as Organizações não-governamentais.
Igualmente sugere-se para os próximos estudos ligado a esta área da educação em ciências
da saúde, que fossem direccionados a percepção das razões de existência de várias doenças
no meio escolar. Visto que, uma vez espalhadas pela escola, causam baixo aproveitamento
pedagógico e ate mesmo desistência de alunos.
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Resumen

Considerados como126
el reflejo delaspecto cultural de una lengua, los proverbios son modelos de referencia
conservadores de la memoria colectiva de una sociedad que evocan bajo todas sus facetas
en un lenguaje enredado en sus referencias culturales.
Dado el uso frecuente de los proverbios en los intercambios, la hipótesis del presente
artículo pone de realce las posibilidades pedagógicas y culturales de los proverbios obamba
en el proceso de E/A del ELE.

Palabras clave: Competencia sociocultural, Cultura, Obamba, Proverbio
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Introducción

En una sociedad más en más dominada por la influencia cultural occidental, la juventud
gabonesa va perdiendo sus referencias socioculturales a tal punto que tiene más
conocimientos sobre culturas ajenas que las suyas.
Pese a que la cultura sea considerada como el referente y definidor básico de la identidad
personal, una instancia espiritual y normativa de la sociedad, el ser vital de un pueblo dado,
incluso en las aulas, los docentes no explotan suficientemente el entorno sociocultural de los
aprendientes y no les llevan a interactuar entre ellos sobre objetos de cultura10.
Frente a esta crisis de identidad cultural que padece la juventud, hace falta revisar la política
cultural, como lo hicieron los nuevos países industrializados de Asia, echando una mirada
atras hacia nuestras fuentes culturales para sacar los valores humanos y pasar al
modernismo sin alienarse.
Siendo la Escuela uno de los canales de transmisión cultural, pues debería, a través de sus
objetivos educativos, encontrar no sólo métodos y estrategias sino también soportes a partir
de los cuales organice actividades en torno a los conocimientos no solo intelectuales,
sociales sino también morales con el fin de desarrollar en el alumnado la competencia
cultural.
Para alcanzar esta meta, proponemos la transposición didáctica de los proverbios
"obamba"11 en clase de ELE.
Como se sabe, los proverbios son : « des modèles de référence conservateurs de la mémoire
collective d’une société qu’ils évoquent sous toutes ses facettes dans un langage enchevêtré
dans ses références culturelles », dice Nawal Boudechiche (2013). Son, por así decirlo, la
etiqueta de una cultura determinada. De aparencia menores, son la manifestación de una
sabiduría popular riquísima. Según lo afirma M. C. Mbaye : « les proverbes représentent une
source d’acquisition de connaissances […] qui sont nécessaires pour tout locuteur formant
partie d’une communauté linguistique et culturelle données » (2012). Por lo tanto
10En

la E/A del ELE en Gabón, poca atención ha recibido la didáctica de la cultura. Muchos docentes siguen considerando
que lo importante es la norma lingüística y que el contenido cultural pertenece al ámbito de la experiencia personal del
estudiante. (Estevo Coto y Fernández de Valderrama (2006: 8).
11 El pueblo Obamba es un pueblo de Africa central, establecido al este de Gabón en la provincia del Haut-Ogooué, más
precisamente en Okondja, Ondili, etc., cerca de la capital de esta provincia : Franceville. Lo encontramos también en la
República de Congo.
Se lo considera como un subgrupo de los Mbede-Teke.
Según las fuentes, hay varias variantes :Ombamba, Mbamba, Abamba, Obamba. Obamba es un singular, el plural es
Ambama
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representan una verdadera escuela de formación y de educación.Por eso, pueden constituir
una herramienta adecuada en la E/A de ELE para un aprendizaje sociocultural.

1. Enfoque teórico

Del latin proverbium el proverbio es una variante de los llamados textos paremiológicos.
Forma parte integrante de la realidad lingüística y cultural de un pueblo determinado.
Según A. Montandon (1992, p. 18), el proverbio : «se donne, dans sa formulation brève,
elliptique et imagée, comme une vérité d’expérience, comme un conseil de sagesse pratique
commun à tout un groupe social». Es, según M. C. Mbaye: «l’expression d’une langue et
d’une culture. Il appartient à la sagesse populaire d’un peuple. On pourrait l’appeler
l’étiquette d’une culture donnée. Il existe dans toutes les langues et dans toutes les
cultures»12. Así, dice F. O. Zuluaga Gómez (2004), el proverbio es una unidad de habla con
sentido cultural.
El proverbio es una constatación de una persona (generalmente anónima13) sobre la realidad
de un universo en que vive o que percibe. Expresa pues su sentimiento sobre esta realidad,
bajo forma de mensaje, de consejo, de precaución, de información, etc. Hablando de los
proverbios y refranes españoles, dice que: « A través de los refranes conocemos mejor la
idiosincrasia del pueblo […] y su cultura. Hay en ellos consejos, advertencias, prohibiciones,
sugerencias, mandatos, peticiones, vicios, virtudes, defectos y emociones amorosas ».14 En
conclusión, compartimos la opinión de Calderón Piñedo que los considera como no sólo un
instrumento de transmisión de cultura sino también un portador de un cúmulo histórico de
saberes.15

12

M. C. MBAYE, «Stratégies d’enseignement/apprentissage du proverbe en classe de langue : analyse en contexte littéraire
á travers le roman espagnol La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela pour un public francophone»,
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/actas/article/view/15561 [Consulta el 02-05-2018]
13En efecto, como totalidad el pueblo no crea nada. Toda creación, toda invención, todo descubrimiento procede siempre
de una personalidad individual. En el momento en el que un proverbio es creado, es el resultado de la experiencia de un
individuo solo. De verdad, cuando se vuelve conocido de todo el mundo, o cuando todo el mundo lo tiene en la boca,
puede ser más difícil saber quién es el autor.
14 M.
KOSZLA-SZVMANKA, «Los proverbios y refranes en la enseñanza de la lengua española»
www.elmayorportaldegerencia.com/.../Refranes%20Populares/[PD]... [Consulta el 10-06-2018]
15 N. CALDERÓN PINEDO (2010), «Propuesta de actividades contextualizadas, diseñadas para la enseñanza de refranes
típicos colombianos en el curso de español para extranjeros de LA Universidad Javeriana»,
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5849[Consulta el 02-05-2018]
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Estaconstatación será entonces difundida en toda la comunidad a la que pertenece la
persona, bajo forma de un mensaje que conocerá todo el mundo, de allí su carácter
colectivo y popular.
Valiéndonos de los propósitos de M. C. Mbaye para quien:«les proverbes représentent une
source d’acquisition de connaissances»16, concluimos que tienen un valor didáctico que
puede servir para socializar a los niños y recordar a los adultos las normas sociales que no se
pueden violar impunemente17, ya que juzgan, condenan, fustigan, etc. Pues «los refranes se
conservan como un aspecto de enseñanza, una máxima moralista de las normas de
comportamiento necesarias para convivir y actuar en sociedad»18. De allí su importancia en
el proceso de E/A en los centros educativos.
Es importante señalar que el aula es un lugar donde la cultura del aprendiente entra en
contacto con la del docente y la de los demás aprendientes. Por tanto, el estudiar los
proverbios sería propicio para que el aprendiente se sumergiera más en la cultura y en el
ambiente social en los que éstos se dan ya que para comprender el proverbio es necesario
entender el contexto cultural en el que se usa, pues éstos obtienen sentido basado en los
contextos.
El análisis de los proverbios puede también contribuir en el desarrollo de la capacidad de
razonamiento de los alumnos. Además, pueden también desarrollar sus bagajes en cultura
general a cerca de la cultura de los demás pueblos.
En el dominio de la lengua, los proverbios permiten abordar la gramática, el vocabulario sin
olvidar los fenómenos de los sobreeentendidos, de los implícitos de una lengua dada, la de
los "Obamba", en el marco de este artículo. Entonces son tanto importantes como los demás
contenidos impartidos a los alumnos; de allí la necesidad de llevarlos a clase. Así, entrarán
en contacto con otros sujetos a los que no están acostumbrados. Ya que no forman parte de
la programación, la iniciativa del docente es indispensable para abordar con los alumnos
sujetos indispensables para el desarrollo de otras capacidades en otros dominios.Tendrá que
tomar en cuenta que los alumnos son, ante todo, elementos de un entorno más grande: la
sociedad. Pues, los consejos, las precauciones, las conductas que tendrán que adoptar, etc.,

16

M. C. MBAYE, Op.cit.
COLOMBRES, «Sobre el proverbio», http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_11_48-55-sobre-el-proverbio.pdf
[Consulta el 22-04-2018]
18 N. CALDERÓN PINEDO, Op.cit.
17Adolfo
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les serán útiles tanto en el centro educativo como, a largo plazo, de una manera más
general, sus relaciones sociales con sus conciudadanos.
Considerar los proverbios en la E/A de una lengua extranjera constituye otra manera de
conocer una cultura sin pasar por una clase de civilización. Su análisis permite por lo tanto
interesarnos por el contexto social en el que han aparecido, aquí, el pueblo obamba. Cabe
recordar que el aprendizaje de una lengua debe, además de desarrollar las destrezas
comunicativas, conducir al descubrimiento de la civilisación del Otro, sus maneras de
reflexionar, sus tradiciones, etc. En efecto, hoy en día, la didáctica del ELE debe esforzarse
por : « préparer l’apprenant à des interactions multiples et à prendre conscience de
l’existence d’autres groupes sociaux et d’autres cultures ».19 Esta enseñanza debería en
adelante estar basado en diálogos entre culturas, en « des réflexions plus contemporaines,
plus comparativistes, car il doit répondre aux besoins des apprenants actuels, vivant dans un
monde de diversités culturelles, de globalisation, de mondialisation. »20.

2. Orientaciones para una aplicación didáctica de los proverbios Obamba

Se puede abordar, analizar los proverbios en discursos bajo diferentes maneras, porque
tienen códigos culturales.
Además, si los consideramos individualmente, cada proverbio es una manifestación de
diferentes temas que giran en torno a la existencia del Hombre. Esta consideración que
hacemos de los proverbios puede permitir la justificación de una posibilidad de
transposición.
También es importante subrayar aquí, como Jean Cauvin (1981: 35) que los usuarios de un
proverbio son «fabricadores de sentido». Pues son dueños y creadores de lo que dicen con
los matices que quieren insertar y el compromiso que quieren tomar.
Esquemáticamente, el procedimiento metodológico para realizar esta investigación tiene
varias etapas en el marco de este artículo. Primero, como actividad previa, la explotación de
un texto que contenga uno o varios proverbios. Segundo, la explicación de este texto
apoyándose esencialmente en los proverbios. En general, un proverbio resume la
19

C. TALEB (2011), « Enseignement/Apprentissage du FLE et représentation culturelle », http://manifest.univ-ouargla. dz/.
[Consulta el 20-04-2017]
20 S. PETROVA (2013), « Introduction de l’interculturalité dans l’enseignement du FLE et de la civilisation/ culture françaises
», http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1429.[Consulta el 17-05-2018]
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argumentación que lo sigue o lo precede. Comprenderlo puede así ayudar a la comprensión
de una parte o de un texto por entero.
Después de esta explicación y, a partir de los proverbios del texto, se puede organizar un
trabajo de investigación, que realizarán exclusivamente los alumnos "Obamba". Entre las
unidades obtenidas, se seleccionarán aquellas que puedan presentar equivalentes españoles
de uso general. Esta tarea permitirá disponer de un pequeño corpus de proverbios
"obambas" y españoles susceptibles de ser descodificados con cierta facilidad por un público
hispanófono y gabonés.
Este corpus tendrá que ser explicado e interpretado en contexto (significaciones, papeles,
etc.). Será analizado y, por supuesto, se pondrá de relieve la utilidad práctica de su mensaje.
Para finalizar, se habrá de encontrar equivalentes en español (refiriéndose al contexto
situacional).
El interés de la última actividad es permitir al docente verificar las competencias lingüísticas,
sociolingüísticas y parémiológicas de los alumnos. Para nosotros, este ejercicio va más allá
de una mera propuesta de equivalencia, que se resume, lo más a menudo, en la consulta de
diccionarios bilingües y de obras lexicológicas sobre la paremiología contrastiva. Su objetivo
es permitir a los aprendientes que se den cuenta de la importancia de tener conocimientos
en la lengua de llegada, conocimientos a la vez lingüísticos y extralingüísticos.
En lo que se refiere a la traducción, el conocimiento de un proverbio en una lengua dada
lleva a interesarse por una posibilidad de restituir un proverbio en la lengua de traducción.
En estos casos, el conocimiento de esta creación por el aprendiente no será posible sino a
partir del conocimiento previo del proverbio conocido y reconocido de la lengua.
Sin embargo, en el contexto de la traducción, sería torpe traducir el proverbio "Obamba" por
su equivalente español, porque los parámetros discursivos no son semejantes.
En todos los casos, compartimos la idea según la que, en situación contextual, para intentar
traducir correctamente un proverbio, se debe también tomar en cuenta la situación de
enonciación del proverbio. Este género de consideración nos permite, además, notar que el
conocimiento paremiológico de las dos lenguas consideradas en la traducción no basta
siempre en una situación contextual para dar equivalentes.
Los objectivos principales de estos ejercicios son, entre otros, permitir al aprendiente
adquirir un máximo de conocimientos parémiológicos entendiendo los mensajes
transmitidos por estos proverbios, sabiendo reemplearlos, sabiendo proponer equivalencias

190

en otras lenguas, particularmente en español. Es también una oportunidad para integrarse
en otra cultura. Se trata así de elementos extralingüísticos.
Después de esta serie de propuestas de ejercicios, nous admettons que los objectivos
apuntados será la adquisición de una competencia comunicativa y sociocultural.

3. Puesta en marcha de las actividades

Para llevar a cabo nuestra actividad, hemos escogido el texto "El hombre seguirá de viejo el
camino de su juventud", sacado del manual escolar ecuatoguineano Milang II (Pág. 62). Eso,
por contener un proverbio llamativo.

EL HOMBRE SEGUIRÁ DE VIEJO EL CAMINO DE SU JUVENTUD

EBUEBUE no quiere complicarse la vida en el gobierno de su familia.
Aparentemente llevan una vida tranquila y sin problemas. Pero una de sus hijas,
apoyada en el descuido de su padre, comenzó a andar por el camino de los vicios.
A tal punto llegó su mal comportamiento que se convirtió en la vergüenza de la
familia.
Cuando el negligente EBUEBUE quiso corregirla era ya demasiado tarde. Un día
que castigaba furioso a su hija escuchó cómo uno de los ancianos del poblado,
criticando la educación que EBUEBUE daba a sus hijos, le decía :
- Ediba acote medyendi na mba molevia.
- El río tiene curvas por falta de consejero.

Texto sacado del manual ecuatoguineano Milang (II), p.62.
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Actividades

a - Empezaremos pidiendo a los alumnos leer el texto. Luego, les pediremos localizar los
diferentes personajes (protagonistas y secundarios).
El objetivo es motivarles permitiéndoles primero familiarizarse con el texto y sus personajes
antes de proponer ejercicios exclusivamente centrados en los proverbios del texto.
b - Explicar e interpretar la frase siguiente, sacada del texto : «Ediba acote medyendi na mba
molevia» ¿Cuál es la naturaleza de esta frase ?, ¿Qué mensaje nos quiere transmitir esta
frase?
c - Pedir a los alumnos oriundos de la provincia del Haut-Ogooué que busquen el equivalente
en "Obamba" y en español del proverbio localizado en el texto.
d - Buscar cinco proverbios que van en el sentido de la educación del Hombre. Explicar e
interpretarlos. Luego, buscar sus equivalentes en español.

4. Propuestas de corrección y discusión

Después de haber leído el texto, los alumnos explicarán los propósitos del anciano: « Ediba
acote medyendi na mba molevia ». Tras esta explicación e interpretación, obvio es que
propongan este equivalente en Obamba: "Okeri a yini anvunu anvunu ndèh a ki ndèh otouh".
La investigacion dará lugar a este pequeño corpus de proverbios, muy recurrentes en las
conversaciones entre los Obamba:
- "Oriémi omon itchouka olia ni"
- "Atibi mami a mpa"
- "Ossoughou a koula a’loh aboulou"
- "Okassi you a koula idjousa ntchina mouon owali ni"
- "kulu kulu odji lesogho dusamuo odji otima"
Leyendo y analizando estas diferentes propuestas, notamos que el proverbio obamba
siempre abarca todas las esferas de la vida cotidiana. A través de estos proverbios,
conocemos mejor la idiosincrasia de este pueblo y su cultura.
Empezaremos por la explicación del equivalente en obamba de "Ediba acote medyendi na
mba molevia": "Okéri a yini anvunu anvunu ndèh a ki ndèh otouh" que se traduce por "El río
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(Okéri) tiene curvas (a yini anvunu anvunu) porque estaba solo (ndèh a ki ndèh otuh)", "El río
tiene curvas por falta de consejero".
Según dicen los sabios Obamba, el río se fue primero todo recto, luego tomó la derecha, la
izquierda, se echó desde lo alto de acantilados, etc., porque no tenía a su lado alguien para
orientarle, para aconsejarle.
Todo ser humano, tarde o temprano, necesita los consejos de los demás para poder
evolucionar en la sociedad. Los consejos nos permiten evitar errores. En efecto, en el texto
vemos que por falta de educación, de orientación, la hija se orientó hacia el vicio.
Literalmente, "Oriémi omon i’tchouka olia ni" se traduce "Un dedo no puede limpiar un
rostro" : Oriémi (Dedo), Omon (Uno), I’tchouka … ni (No puede limpiar), Olia (Rostro).
Entre los Obamba, todo siempre se hace implicando toda la familia : las bodas, la caza, la
pesca, el duelo, las faenas campestres, etc. Pues la fuerza del individuo reside en el grupo. El
Hombre solo es vulnerable. En África tradicional: “Toda actitud egocéntrica, toda ansia de
éxito personal, se cuentan entre los pecados sociales más graves.”21
Este proverbio desempeña aquí el rol de consejo. Este proverbio será una oportunidad para
hacerle tomar conciencia al alumnado de la importancia de la Solidaridad, de la Unidad, de la
Unión. Se debe hacerles comprender a los alumnos que "La unión hace la fuerza".
Decirle a alguien "Atibi mami a mpa" es otra manera para hacerle comprender que las
consecuencias son los mejores consejeros. "Atibi" significa "Consejos" ; "Mami" : Asuntos,
problemas ; "A’mpa" : verbo Dar. En general, tras haber padecido las consecuencias de
nuestras actuaciones, entendemos mejor las cosas, medimos mejor el por qué de los
consejos de los demás. En la lengua obamba se dice también : "Onkèrè a’tchouoli ontcha o
ngongho tcho obalih ndèh" : Onkèrè (el niño), a’tchuoli (llamar, denominar), ontcha (la
oruga), ngongho (en obamba, se lo atribuye esta denominacion a toda cosa que hace miedo,
que asusta), tcho o’balih ndèh (porque le picó). Dicho de otra manera, este animal asusta al
niño porque ya ha experimentado lo peligroso que es.
Se dirige a personas que no suelen tomar en cuenta los consejos. Los ancianos Obamba
piensan que, a veces, el castigo fisico no vale la pena porque puede tener el efecto contrario
a lo apuntado. Por eso, prefieren dejar al testarudo ir hasta el final de su lógica. El objetivo
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F. ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI, “La tradición africana”,
1998/07/11/la-tradicion-africana/[Consulta el 30-08-2017]
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es que experimente el dolor, la decepción, etc., y que comprenda que los demás tenían
razón. La toma de conciencia del error conduce al cambio de comportamiento.
Este proverbio es una frase constatativa. De la misma manera, su equivalente en la lengua
meta debe ser una frase de tipo constatativo que traduciríamos así: «Quíen mal anda, mal
acaba».
Literalmente, "Ossoughou a koula a’loh aboulou" se traduce por "Mientras crece la caña de
azúcar, más aparecen nudos". En efecto, la prueba del crecimiento de la caña de azúcar es la
multiplicación de los nudos. Entre los Obamba, el crecimiento del Hombre se mide no sólo a
nivel de su fisico sino también, y sobre todo, a nivel de su mental, su manera de actuar, de
comportarse, su sabiduría, etc., porque un enano puede ser más sabio que una persona de
estatura normal.
Así, se considera que una persona "ha crecido" si se nota que tiene cierta sabiduría. A ésta se
le confiará ciertas responsabilidades, se le integrará en ciertos círculos, se le consultará
también antes de tomar ciertas decisiones cruciales, etc.
Literalmente, "Okassi you a koula idjousa ntchina mouon owali ni" se traduce por "Mientras
que crece una mujer, no debe enorguellecerse por la belleza de su vientre". En efecto, los
embarazos, por ejemplo, siempre dejan huellas en el vientre de una mujer. La edad siempre
tendrá efectos en la elasticidad de esta parte del cuerpo. Así, al llegar a los cincuenta o
sesenta años, el vientre de una mujer habrá cambiado mucho : michelines, estrías, cicatrices
(para las que habrán dado a luz por cesárea), etc. La sabiduría obamba pues considera la
belleza de una mujer como algo efímero. La mujer sería como una flor que acabará
forzosamente por marchitarse.Pues, no vale la pena enorguellecerse.
De hecho, este proverbio es un ejemplo de advertencia dirigida a personas que tienden
siempre a jactarse de su belleza física, a burlarse de los defectos físicos de los demás
olvidando que el porvenir es incierto ya que mañana no nos pertenece. En efecto, cualquiera
cosa nos puede ocurrir y manchar el objeto de nuestro orgullo : un accidente, una
enfermedad, etc.
Este proverbio tendría como equivalente en español : "No hables mal del puente hasta haber
cruzado el río".
"Kulu kulu odji otima; dusamuon odji lesogho" se traduce literalmente por "La precipitación
comió el corazón y la paciencia, el higado". Kulu kulu significa Precipitación o Agitación;Odji
es el verbo Comer ; Otima es una palabra obamba que tiene dos significados : el corazón y la
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glotonería. En el marco de nuestro proverbio, significa el corazón. Dusamuon significa la
Paciencia y Lesogho es el higado.
Después de una partida de caza, entre los Obamba, se suele despedazar la caza para extraer
los menudos. En general, se reservan algunas partes (corazón, higado, intestinos, etc.) para
tramar platos reservados a los adultos. Y entre todas estas partes, se considera el higado y
los intestinos como siendo las mejores, a nivel del sabor. Para poder salir con estas partes,
uno tiene que esperar hasta el final del despedazamiento para llevar estas partes. Dicho de
otra manera, tiene que ser paciente. Si se apresura, saldrá con otras partes, menos sabrosas,
entre las cuales, el corazón, dicen los ancianos.
Abordando en el mismo sentido, se dice también "Djwe levoula, we ñuri abarighi". La
Sabiduría Obamba dice que, apresurándose, uno acaba por sobrepasar la encrucijada.En
efecto, sostiene M. Alihanga : « La précipitation ou l’agitation ne permettent pas de prendre
du recul indispensable pour mûrir une décision.» (2013, p. 259). Para M. Alihanga, eso se
debe al hecho de que:
Le peuple Mbede se caractérise par son refus de précipitation et d’agitation,
conséquence dans une large mesure, de son existence sylvicole durant ses
migrations des origines vers son habitat actuel. Devant un problème si crucial
soit-il et dans une situation si dramatique soit-elle, il tient toujours à avoir la
tête froide. Aussi a-t-il souvent sur la langue le tranquilisant «Ka two» (apaisetoi) ou encore «Ka ontsi» (assieds-toi). (2013, p. 259)
Este proverbio es otro ejemplo de advertencia. Indica el resultado negativo de una situación
arriesgada. Significa que precipitarse nos puede llevar a hacer elecciones a veces
lamentables.
Este proverbio es, por lo tanto, unaexhortación a la paciencia. Nos interpela sobre la
necesidad de reflexionar, de ser paciente, antes de actuar. En efecto, reflexionar permite
entender la realidad en toda su objetividad y tomar, con conocimiento de causa, la decisión
adecuada.
En resumidas cuentas, los proverbios propuestos constituyen un testimonio de la filosofia y
la Sabiduria del pueblo Obamba a través de los cuales los elementos de la naturaleza
encarnan facultades o cualidades tales como la astucia, la inteligencia, la hipocresía, la
sabiduría, la paciencia, la solidaridad, etc. (F. Adaga Ondo, 1997, p. 5). Así, además de
resaltar la personalidad de este pueblo, revisten un valor altamente pedagógico. Aquí, sirven
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como medio no sólo para criticar sútilmente algunos vicios sociales sino también, y sobre
todo, para llevar al aprendiente a hacer suyos estos consejos no sólo para el desarrollo moral
e intelectual sino también para facilitar la convivencia con sus semejantes.

Conclusión

Al finalizar este trabajo, recordaremos que siendo los proverbios producciones socio
culturalmente marcadas, este artículo tenía como objectivo resaltar los puntos espécificos
de la cultura obamba a partir del análisis y de una reflexión crítica de sus proverbios.
Estos proverbios nos han permitido trabajar sobre la posibilidad de su traducción en lengua
española. Lo que nos ha ayudado a encontrar unos tipos de traducciones, de equivalencias o
de transposiciones.
Algunos de estos proverbios obamba forzosamente tienen sus equivalentes tanto en las
lenguas matemas de los demás alumnos como en español. Por tanto, pueden ser fácilmente
descodificados por ellos. Independientemente del tipo que sea, la correspondencia facilita la
comprensión adecuada del proverbio, su memorización, interpretación y empleo correcto.
Este hecho demuestra el evidente carácter intercultural de las paremias.
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Análisis del proceso de adquisición del ELE en los alumnos del primer ciclo de enseñanza secundaria em
Camerún.Caso del Liceo Biyem-Assi en Yaúnde
___________________________________________________________________________________________
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Internacional Iberoamericana de México.

Resumen
El presente trabajo es una aproximación al análisis del proceso de adquisición de ELE en los
alumnos del primer ciclo de enseñanza secundaria de Camerún; caso particular del Liceo de
Biyem-Assi. Si bien la enseñanza de ELE en Camerún, es producto de la colonización
francesa, los trabajos realizados en los últimos años confirman el creciente interés que
muestran los adolescentes cameruneses por el español, J. C. Mbarga (1995: 243), O. Kem
Mekah Kadzue (2013: 363-364). Aunque aumenta el número de nuestros aprendices, no
podemos ignorar el hecho de que al finalizar dos años de aprendizaje de la lengua no han
desarrollado suficientemente esta habilidad. Sin embargo, se ha notado que cualquiera que
pueda ser la motivación de los alumnos, al finalizar el primer ciclo, esto es, dos años de
aprendizaje de la lengua en el colegio, no se puede hablar de alumnos competentes para una
comunicación eficaz. El objetivo del presente trabajo es investigar sobre las razones que
explican la “incompetencia” comunicativa de los aprendientes de ELE en Camerún (caso del
Liceo Biyem-Assi) después de dos años de aprendizaje de ELE. Para cumplir con los objetivos
de este trabajo, hemos recurrido a la investigación acción. En nuestro trabajo hemos optado
por el cuestionario porque es una técnica de investigación en la que el investigador no hace
nada al objeto o sujeto de investigación, sino que simplemente observa y le pregunta con el
fin de obtener datos, D. Nunan (1989).
Al analizar el tema, nos dimos cuenta de que para mejorar el rendimiento de los alumnos en
términos del desarrollo de la interacción oral sería preciso introducir en el aula el
aprendizaje y uso de las estrategias de comunicación oral. Además, hay la necesidad de
diversificar los materiales didácticos. A este respecto, vimos que el periódico, las canciones y
las películas son materiales de que puede valerse el profesor de ELE en Camerún porque
además de sus ventajas en el aspecto lingüístico, hay el componente sociocultural que el
alumno aprende. Por último, notamos que los profesores deben fomentar la práctica oral
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dentro y fueradel aula tal como en unas circunstancias especiales como las excursiones. Y,
en el diseño de las pruebas se debe introducir el componente oral; si se evalúa lo que se ha
enseñado, entonces, habrá que enseñar cómo desarrollar las destrezas orales dentro y fuera
del aula.
Palabras clave : adquisición- ELE- alumnos- primer ciclo- Camerún.
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Introducción
La presente monografía parte de unas observaciones que hicimos hace unos años desde
nuestra doble condición de discente y docente. La experiencia que ya tenemos nos ha
permitido notar el hecho de que las destrezas orales no son suficientemente desarrolladas
en las aulas de ELE en Camerún y como dice Pinilla: “la práctica de la destreza de expresión
oral no es una tarea sencilla, ya que para muchos estudiantes la consecución de esta
destreza es la que más dificultad ofrece de las cuatro” (Pinilla, 2004a: 890). Hemos decidido
investigar sobre dicha destreza, porque “…investigar es un proceso por el cual se intenta dar
respuesta a problemas científicos mediante procedimientos sistemáticos, que incluyen la
producción de información válida y confiable”, Carlos Borsotti (1989).

1. Justificación académica
Si consideramos los datos proporcionados por el Instituto Cervantes en el mes de octubre de
2014, “De los doce países con más estudiantes de español en todo el mundo, cinco de ellos
son subsaharianos: Benín (con 412.500), Costa de Marfil (341.000), Senegal (205.000),
Camerún (193.000) y Gabón (167.000).” Pero, no tantos son capaces de comunicarse a la
hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios
sencillos y directos de información sobre cuestiones habituales. En otros términos, ¿cuántos
alcanzan el nivel A2 en el desarrollo de las destrezas orales según los postulados del MCER?
La expresión oral es una de las habilidades más relevantes en el proceso de adquisición de
lenguas, de modo que muchos investigadores que tratan de la oralidad (Baralo, 2000; Pinilla,
2000; Ruano, 2000); concuerdan en que las destrezas orales tanto de comprensión como de
expresión juegan un papel más que fundamental en el desarrollo de la competencia
comunicativa.

2. Objetivos del estudio
El objetivo del presente trabajo es investigar sobre las razones que explican la
“incompetencia” comunicativa de los aprendientes de ELE en Camerún (caso del Liceo BiyemAssi) después de dos años de aprendizaje de ELE. Los objetivos específicos que nos
planteamos son:
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- Caracterizar la situación. Por “caracterizar la situación” entendemos dar a conocer las
características peculiares de la enseñanza de ELE en Camerún.
- Presentar las circunstancias de los sujetos. ¿Quiénes son los alumnos de los niveles 4e y 3e
del Liceo de Biyem-Assi? Claro que no pretendemos estudiar todos los factores individuales
que puedan intervenir en el proceso de aprendizaje de los sujetos, pero, nos interesamos por
factores como la edad, el sexo, la motivación y el contexto sociolingüístico.
- Obtener información sobre las herramientas, materiales y/o actividades que favorecen la
expresión oral y, elaborar conclusiones que puedan ser útiles a la hora de planificar la
actuación docente.
- Presentar diferentes recursos útiles y ofrecer situaciones que promuevan la conversación e
interacción en el aula.

3. El Discurso institucional o currículo de ELE en Camerún

Según García Santa-Cecilia (1995:222), el currículo es “el conjunto de fundamentos teóricos,
decisiones y actuaciones relacionados con la planificación, el desarrollo y la evaluación de un
proyecto educativo”.
Con esto queda claro que el currículo refleja la concepción deeducación que rige en un país y
en una determinada una institución. De esta manera, el currículo permite la previsión de las
cosas que se harán en un curso, para forjar el individuo que se pretende forjar en clase a
través de la implementación del mismo.
Por lo que reza con el currículo de ELE en Camerún, cabe precisar sus orígenes. El
aprendizaje de ELE en el sistema educativo camerunés empieza en la década de los años
cincuenta como consecuencia de la colonización. En efecto, Francia introdujo la
enseñanza/aprendizaje de ELE en el currículo de sus colonias y después de las
independencias muchos países africanos conservaron el sistema educativo del colonizador,
(E. Eyeang, 2014: 62). Así es cómo se nota el aprendizaje de ELE en los sistemas educativos
de países como Gabón, Costa de Marfil, Benin y Camerún.
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El objetivo que consiste en llevar a la comunicación en dicha lengua está claramente
elaborado en el Discurso institucional (2000: 4):
D’une manière générale, l’objectif fondamental de l’enseignement de
l’espagnol au premier cycle est d’ordre linguistique : il s’agit de faire
acquérir à l’élève les mécanismes de la langue usuelle actuelle. […] C’est
pour cette raison que la langue sera étudiée, non par l’apprentissage des
règles de grammaire ou l’accumulation des mots ou tournures
idiomatiques, mais à travers des situations vécues et un contexte bien
défini. Ceci explique qu’à ce niveau de l’apprentissage, la priorité soit
accordée aux documents didactiques appuyés par des dessins et autres
illustrations.

De este objetivo fundamental se desprende que:
- El aprendizaje de ELE en el primer ciclo tiende a la comunicación sobre temas
básicos mediante el uso de la lengua actual.
- La adquisición está regida por la necesidad de adaptar las enseñanzas al ambiente
sociocultural del aprendiz.
Para lograr estos objetivos esencialmente comunicativos, el currículo recomienda
que el profesor intensifique ejercicios de expresión oral con el fin de desarrollar
destrezas orales. A este respecto, notamos esta orden:
“Il s’agit pour lui (le professeur) d’amener ses élèves à s’exprimer
en espagnol, car le fait d’emmagasiner des connaissances n’en
assure pas les automatismes quand il est question de les
restituer dans des situations pratiques, où l’expression
personnelle est indispensable” (p.4).
La evaluación, como última etapa del diseño curricular, tiene suma importancia en la medida
en que mide no sólo el “saber” sino el “saber hacer” del estudiante. No se trata de
cuantificar el output, sino de observar la actuación del estudiante en diversas situaciones
comunicativas. Sin embargo, la evaluación sumativa que se produce para finalizar el primer
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ciclo es una prueba escrita (ver anexos) pone énfasis en las destrezas de comprensión
lectora y expresión escrita.

4. La metodología y los instrumentos de investigación
4.1. La Metodología de la Investigación
Según los objetivos que nos fijamos al principio de este estudio, hemos seguido a D. del
Rincón (en J. Mateo y otros, 2001:5) que propone recurrir a la investigación acción si
queremos por nuestro estudio transformar y cambiar.
S. Kemmis y R. McTaggart, citados por D. Madrid y al. (2013: 86), van en el mismo sentido
cuando afirman que la investigación- acción tiene tres características definitorias:
a- La realizan los profesores de clase,
b- es cooperativa y
c- su objetivo es cambiar cosas.
Si bien queda claro que una de las críticas de esta propuesta metodológica es “el hecho de
que es incapaz de proporcionar “hechos” o verdades universales sobre la enseñanza de
idiomas, ya que su alcance es limitado”, D. Madrid y al. (2013: 94), concordamos con D.
Parrot (1996: 6) cuando afirma que: “El objetivo de la investigación-acción no consiste en
describir verdades universales, sino en saber más sobre nosotros mismos, nuestra manera
de enseñar, nuestros alumnos y su aprendizaje (en el momento actual)”.

5.2. Los Instrumentos de la Investigación

En nuestro trabajo hemos optado por el cuestionario porque es una técnica de investigación
en la que el investigador no hace nada al objeto o sujeto de investigación, sino que
simplemente observa y le pregunta con el fin de obtener datos, D. Nunan (1989). El
cuestionario en vez de la entrevista porque primero, la entrevista nos costaría en el pago de
los entrevistadores. Segundo, con el cuestionario tenemos un número amplio de
encuestados en un tiempo reducido y la fiabilidad es bastante alta. Es cierto que, en una
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entrevista, la proporción de respuesta es buena, pero, para suplir este “fallo” del
cuestionario, hemos diseñado un cuestionario anónimo que el alumno debe rellenar en el
aula delante del investigador. No dejamos que los alumnos regresan a casa con los
cuestionarios para asegurar la muestra, esto es, los alumnos que acaban de finalizar el
primer ciclo de Enseñanza Secundaria. Para ser lo más claro posible, hemos diseñado
nuestro cuestionario en francés pues, un buen cuestionario debe “ser claro, sin
ambigüedades y realizable uniformemente; su diseño debe minimizar los errores potenciales
de los informantes y codificadores (...); debe ayudar a atraer el interés de la gente que
participa en él de forma voluntaria, animar a la cooperación y extraer respuestas lo más
cerca posible de la verdad.” J. Davidson (1970) citado en D. Madrid y al., (2013: 109). El
cuestionario está constituido por veinte preguntas distribuidas entre las cerradas (preguntas
5, 11, 16, 17), las semi-abiertas (preguntas 10, 15) y las abiertas (preguntas 1, 20).

5. Contexto de estudio
5.1 Descripción del centro
Hemos llevado el estudio en el Liceo de BIYEM-ASSI, un instituto público de enseñanza
secundaria. Hace cinco años que me han destinado allí como profesora de ELE. El instituto
se ha creado en el año 1983 y forma cada año más de 4000 alumnos. Está situada en la
ciudad de Yaúnde en Camerún. Pese a que, por la situación económica del país, las
infraestructuras no son tan modernas, tiene un ambiente agradable. Desde la entrada, se
puede notar el deseo de preservar la naturaleza por los diferentes espacios verdes
acogedores.
La formación va de la clase de 6e a la de Terminale. En el primer ciclo (6e - 3e), no hay gran
diversidad aparte de orientación lingüística de los alumnos. En el tercer año del primer ciclo,
los alumnos eligen entre el alemán, el chino y el español como LE. De las ocho clases de 4 e
que hay, el reparto es el siguiente:
Clases

Lenguas Extranjeras

4e 1

Chino
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4e 2

Alemán

4e 3

Alemán

4e 4

Alemán

4e 5

Español

4e 6

Español

4e 7

Español

4e 8

Español

Lo mismo ocurre en las clases de 3e, esto es, una clase de chino, tres de alemán y cuatro de
español. En el segundo ciclo (de la clase de 2nde a la clase de Tle), hay dos grandes ramas. Los
que estudian ciencias (Física, Matemáticas, Química e Informática), y los que estudian
Lengua y Literatura. Una vez acabado el primer ciclo, los alumnos que continúan con las
lenguas se reparten como sigue:
Clases

Lenguas Extranjeras

2nde A1

Alemán

2nde A2

Español

2nde A3

Español

De momento no hay clases de chino en el segundo ciclo porque hace solo dos años que se ha
introducido la enseñanza de dicha lengua en nuestro instituto, pero, cuatro años en el
sistema educativo camerunés y, el Liceo de Biyem-Assi es uno de los privilegiados porque no
todos los institutos ofrecen clases de chino por la escasez de docentes.
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La repartición de alumnos en cada lengua extranjera, confirma que el español es la lengua
más solicitada en los institutos de enseñanza secundaria como viene mencionado en los
estudios de J. C. Mbarga (1995), O. Kem Mekah Kadzue (2013).
El horario de lengua española en el primer ciclo corresponde a cuatro horas semanales
repartidas en dos sesiones de dos horas. El año escolar viene dividido en seis secuencias y
una secuencia corresponde a seis semanas. Entonces el currículo prevé ciento cuarenta y
cuatro (144) horas al año. Si consideramos los días festivos o algunas ausencias del docente
u otras circunstancias extraordinarias, al final del primer ciclo un alumno ha tenido más de
dos cientas horas de aprendizaje de ELE.
5. 2 Descripción de la muestra
Los alumnos que participaron a nuestro estudio son aquellos que han finalizado los dos años
de aprendizaje de ELE del primer ciclo. Esto es, hemos sometido el cuestionario a los alumnos
de las clases de 2ndeA2 y 2ndeA3. Por supuesto, no a todos sino, únicamente a los que han
cursado los dos niveles anteriores en el Liceo de Biyem-Assi. Además, nos hemos asegurado
de que hayan obtenido el Certificado de Estudios del Primer Ciclo (BEPC) sin haber repetido
un nivel. Después de discriminar así, han sido cincuenta y tres (53) los alumnos que
participaron al estudio. Todos los alumnos tienen en común el francés como lengua de
partida por eso el cuestionario está en francés. La mayoría de estos alumnos son chicas (48) y
solo hemos tenido 5 chicos.

6. Los resultados
Los resultados obtenidos, se centran en aspectos como: los efectivos, el trabajo en grupo, las
actividades llevadas en clase, el papel del profesor y los materiales didácticos.
El tema de los efectivos pletóricos en las aulas de ELE en Camerún no es nuevo. Ya en los
años noventa, S. Belinga Bessala (1996), presentaba el número exponencial de alumnos en
las aulas como una de las grandes insuficiencias de la enseñanza y aprendizaje del español
en Camerún. Veinte años después, los datos recogidos de nuestros informantes muestran
que en un aula hay al menos cientos alumnos. Estos efectivos, dificultan los movimientos del
profesor aumentan el ruido, lo que provoca una falta de concentración y por tanto, dificulta
el trabajo en grupo. Si bien la mayoridad de los informantes afirman haber trabajado en
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grupo, hay que decir que no se trata en realidad de un aprendizaje en cooperación, pues, el
profesor solo aprovecha la disposición de los asientos para redistribuir los libros. En efecto,
el profesor suele pedir que haya por lo menos un libro por banco, lo que resulta a un libro
para tres o cuatro alumnos.
Por lo que se refiere a las actividades llevadas en el aula, es sorprendente que un sistema
educativo que pretende aplicar el método comunicativo con el objetivo de desarrollar la
competencia comunicativa en sus aprendientes pone el énfasis en la lectura y la escritura en
detrimento de la conversación. Sólo 13,21% de los informantes la practican. Primero, el
tiempo impartido para los objetivos secuenciales es muy reducido. Hay nueve unidades
divididas en tres o cuatro tareas cada una. Normalmente, se recomienda cumplir con las
actividades de una tarea en cuatro horas, esto es, en una semana. Entonces, resulta que el
profesor deba insistir en la lectura de textos y la escritura. Segundo, el sistema de evaluación
no promueve la práctica de la conversación en el aula. A la hora de evaluar las competencias
de los alumnos, no figura en ninguna prueba un examen oral (véase los anexos). Se evalúa la
comprensión lectora, la expresión escrita y el dominio de la gramática. Tampoco la
evaluación del profesor fomenta la expresión oral de los aprendientes. En efecto, para los
inspectores, cuanto más ha escrito un alumno en su cuaderno, más ha enseñado el profesor.
Entonces, los inspectores se valen del cuaderno del alumno y/o del registro de clase para
deducir del avance del profesor en el programa anual; el buen profesor no es quien anima a
practicar la lengua por mucha interacción oral pero, el buen profesor es quien nota en el
registro de clase su progresión respetando el currículo establecido.
En el enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas extranjeras, Breen y Candlin (1980:
80) explican que el profesor tiene dos papeles fundamentales, a saber facilitar el proceso de
comunicación entre los participantes y las distintas actividades y textos; y actuar como
participante independiente dentro del grupo de enseñanza - aprendizaje.
Lamentablemente, más de la mitad de los informantes afirman que su profesor era quien
hablaba más que los alumnos. La práctica de la conversación tiene suma importancia para el
desarrollo de la competencia comunicativa en la medida en que es el mejor medio por el que
nos relacionamos con los demás. Según Ellis citado en Baralo (1996:126), la adquisición
avanza y se acelera cuando el aprendiente tiene la oportunidad de negociar significado en un
discurso espontáneo.
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En un contexto de aprendizaje exolingüe como en Camerún donde el aprendiente de ELE
está en contacto con la lengua sólo en clase, resulta muy importante que los docentes
desarrollen situaciones de contacto más o menos permanente con la lengua extranjera. Sin
embargo, hemos notado que de los informantes nadie había ido una vez en una excursión. Y
muy pocos habían participado al Club español del liceo. No obstante, no podemos dudar de
que estas dos circunstancias permiten al aprendiente practicar la lengua en un ambiente
relajado, separado de todo sentimiento de miedo al error y a la aprobación o desaprobación
del profesor.
Pese a que el currículo de ELE en Camerún pretende seguir los enfoques comunicativos,
notamos que la práctica en las aulas dista mucho con las propuestas metodológicas
definidas. Por los datos recogidos (énfasis en la lectura y la escritura, énfasis en el dominio
de la gramática y uso frecuente de la lengua materna), podemos decir que la enseñanzaaprendizaje de ELE en Camerún sigue marcada en varios aspectos por el método de
gramática y traducción.
En lo referente al tema de los materiales, como hemos notado, la película, el periódico no
son recursos didácticos para los profesores de ELE, si bien muchos de ellos usan la canción
para enseñar gramática, nadie aprovecha las ventajas de estos materiales para la enseñanza
de lenguas extranjeras. Estos materiales nos proporcionan textos auténticos que el profesor
debe seleccionar según el nivel de sus alumnos y trabajar con ellos para desarrollar todas las
destrezas.
El periódico y el libro de textos son dos herramientas complementarias que le ayudan al
alumno a integrar críticamente las estructuras y los acontecimientos básicos de su entorno.
El periódico, aunque menos estructurado que el libro, ofrece, sin embargo, posibilidades de
una enseñanza más viva que fomenta la interdisciplinariedad.
La ventaja de la película y/o de los cortos en el aula de ELE radica en que nos ofrece
posibilidades queel texto escrito no nos brindan, por ejemplo, permite contextualizar
cualquier situación de comunicación mostrando la localización espacial y temporal de la
actuación comunicativa, apreciar las actitudes y los patrones interactivos de los hablantes y
sensibilizar al aprendiz sobre las formas de organizar el discurso, los recursos y los elementos
que se utilizan con este fin. Con todo, la película tiene suma importancia en un contexto de
enseñanza exolingüe como el de Camerún porque facilita el entendimiento de los
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comportamientos comunicativos (verbales o no verbales) de los nativos y por ende, el
entendimiento de la cultura.

Conclusione
El estudio ha enfocado hacia la determinación de las razones que pudieran explicar por qué
al finalizar dos años de aprendizaje de ELE, los alumnos del primer ciclo de la enseñanza
secundaria no son capaces de comunicar en dicha lengua. La encuesta nos ha facilitado
datos muy importantes. Por los resultados obtenidos hemos podido llegar a las conclusiones
siguientes:
Primero, para mejorar el rendimiento de los alumnos en términos del desarrollo de la
interacción oral sería preciso introducir en el aula el aprendizaje y uso de las estrategias de
comunicación oral. Segundo, hay la necesidad de diversificar los materiales didácticos. A este
respecto, vimos que el periódico, las canciones y las películas son materiales de que puede
valerse el profesor de ELE en Camerún. En tercer lugar, notamos que los profesores deben
fomentar la práctica oral dentro y fuera del aula. Además, en el diseño de las pruebas se
debe introducir el componente oral; si se evalúa lo que se ha enseñado, entonces, habrá que
enseñar cómo desarrollar las destrezas orales dentro y fuera del aula.
Si bien hay decisiones que, para mejorar el proceso de adquisición, no dependen del
profesor, como reducir los efectivos o bajar los precios de los libros, existen otras que el
profesor toma en su actuación cotidiana como el fomento del trabajo en grupos y de las
evaluaciones orales.
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L’enseignement du conte à L’Univrsité Omar Bongo du Gabon : Missiosn et objectifs
Ginette Flore MATSANGA MACKOSSOT- CRELAF/ Université Omar
BONGOgifloremackson@gmail.com

En Afrique en général et au Gabon en particulier, la production des textes oraux a
toujours eu lieu dans des circonstances bien précises : naissance de jumeaux, mariage
traditionnel, une bonne récolte agricole, circoncision, décès…). Ces cérémonies favorisaient
la communion du groupe social et cherchaient parfois à conjurer les mauvais esprits par des
offrandes et des sacrifices. Certaines manifestations étaient un lieu privilégié d’initiation ;
d’autres proposaient des spectacles de magie, des jeux divinatoires.Elles étaient également
un moment de transcendance, d’invention et de création à travers le déploiement de la
parole.Laquelle parole est un véritable objet esthétique et permet à une communauté
donnée d’exalter son patrimoine culturel et linguistique.
Notre étude se propose de voir la place du conte dans l’enseignement supérieur ainsi
que son impact dans l’acquisition des connaissances et des savoirs chez les étudiants. Les
questions fondamentales dans cette réflexion sont : pourquoi enseigner le conte à
l’université ? Quels sont les éléments fondamentaux qui constituent ce cours ? Comment les
étudiants le reçoivent et se l’approprient ? En tirant leur inspiration du patrimoine
traditionnel gabonais, quelle est leur marge de créativité et quels sont les critères
d’appréciation de leur performance ? Nous nous intéresserons à la façon dont les étudiants
se comportent dans le cadre d’une déclamation de contes gabonais. Pour ce faire, nous nous
appuyons sur un cours de « Travaux dirigés en Oralités Africaines, Licence II » que nous
assurons au département de Littératures Africaines de l’Université Omar Bongo.
L’objectif visé ici est de montrer que la transmission des savoirs en tant que
fondement essentiel d’une identité, passe par la transposition orale (ou écrite) d’une culture
donnée. De ce point de vue, l’ambition de cette étude est d’affirmer que malgré l’évolution
du temps, la réalité quotidienne des sociétés africaines reste dominée par l’oralité qui
couvre un vaste champ et traduit un ensemble de réalités dont la transmission se fait par le
moyen de la parole.

Pour cette réflexion nous avons choisi d’adopter une approche

ethnolinguistique.
Mots clés: Apprentissage, conte, Gabon
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In Africa, particularly in Gabon, the production of oral texts has always taken place under
specific circumstances: the birth of twins, traditional weddings, abundant harvests,
circumcision rituals, funerals etc. These ceremonies would encourage communion within the
social group, sometimes even trying to conjure bad spirits through offerings and sacrifices.
Some of the events created a private and sacred place for initiation; others showcased magic
tricks and guessing games. They were also a time of transcendental display of creative
invention through the use of the art of speech. This art of speech becomes an esthetical
object which allows communities to exalt its cultural and linguistic heritage.
Our study wants to see the role of tales in higher education as well as its impact in the
acquisition of knowledge by students. The main interrogations of this paper are: Why are
tales taught in University? What are the main academic elements of this subject? How do
students relate to this subject? While getting their inspiration from Gabon traditional
heritage, how creative can they get and what are the criteria for evaluation? We will focus
on the way in which students behave during a public performance of tales. In this light, we
will use a 2nd year lecture in “African Orality” from the department of African Literature of
the Omar Bongo University as a case study for this paper.
The objective here is to show how the passing of knowledge as an essential
foundation of identity, happens through an oral (or written) transposition of a certain
culture. From this perspective, the aim of this study is to prove that even with the evolution
of time, the daily reality of African societies is still dominated by orality which is still very
present and reflects a number of truths, and the transmission of those truths is done
through orality. For this study, we have decided to use an ethno-linguistic approach.
Key words: Learning, Tale, Gabon
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L’objet de notre réflexion qui est « l’Enseignement du conte à l’université Omar Bongo du
Gabon : missions et objectifs » nous donne l’occasion de porter un regard sur la place du
conte dans l’enseignement supérieur au Gabon d’une part, mais surtout son impact dans
l’acquisition des savoirs d’autre Part.
Dans le cadre du plan d’action « Education pour tous (PAN-EPT), Libreville, novembre 2002 »
la grande diversité de programmes permet une meilleure redéfinition des objectifs du
système éducatif à tous les niveaux scolaires certes, mais la place du conte n’est
malheureusement pas très visible.
Si le conte est présent dans les programmes d’enseignement aussi bien dans les écoles
primaires que dans les établissements secondaires, il est cependant abordé de différentes
manières. A l’école primaire par exemple, son étude se situe dans le domaine de la
compréhension de l’oral et de l’expression orale, c’est-à-dire qu’il vise à favoriser l’écoute et
permet aux apprenants de mieux assimiler les leçons du cours de français. Au secondaire
l’objet d’étude est consacré à l’imaginaire ; il s’intéresse aux parcours des personnages et
met l’accent sur leur progression dans le récit, les valeurs qu’ils incarnent et leur impact sur
le monde réel. Alors qu’à l’école primaire,le conte donne la possibilité aux élèves
d’apprendre la langue française sous une forme ludique, au secondaire

il s’agit

de

s’interroger sur sa fonction et son statut. Au vu de ce qui précède, nous constatons que le
conte n’est véritablement pas étudié en tant que genre littéraire oral, et il n’existe pas dans
les programmes scolaires, un enseignement spécifique de « traditions orales » ou de
« Littérature orale gabonaise » à l’école primaire et au Lycée. C’est ici l’occasion de nous
interroger sur l’opportunité de l’insertion

du conte dans l’enseignement supérieur,

notamment à l’Université Omar Bongo. La présente étude entend amorcer une nouvelle
appréhension du conte en mettant en avant des éléments culturels tels que l’apprentissage
des langues maternelles, l’évocation de certaines réalités africaines, le renforcement des
acquis de la langue française (à partir de la pratique de la traduction) etc., ce qui ne semble
pas être parmi les pratiques pédagogiques en usage.
Le recueil de contes gabonais(1993)du prêtre André Raponda Walker, constitue une œuvre
importante qui sert de support à l’étude du conte gabonais car il présente le Gabon, riche
en diversité culturelle à travers ses nombreux récits imaginaires dont nous nous inspirons
pour dispenser notre cours. Cependant, pour notre étude, nous voulons partir de notre
expérience personnelle pour partager quelques réflexions tirés d’un cours de « Travaux
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Dirigés en Oralités Africaines, Licence II » que nous assurons au département de Littératures
Africaines de l’Université Omar Bongo. Nous allons dans une première partie, dévoiler les
grandes articulations de ce cours, puis dans un second mouvement présenter les résultats
auxquels nous parvenons, lesquels résultats font office des objectifs que nous nous fixons au
départ.La sociolinguistique, parce qu’elle est une démarche qui induit une prise en compte à
la fois de la culture, de la langue et de la société, nous servira de méthode pour analyser notre
corpus.

I – L’enseignement du conte a l’universite

I.1- contexte et missions

« Oralités africaines, T.D sur le conte » se caractérise par son orientation pédagogique. En
effet, dans le cadre des programmes d’enseignement du Département dans lequel nous
intervenons, il nous a été confié

ce cours de vingt heures en Licence II. Dans ce sens, la

perspective de cet enseignement s’inscrit dans un champ scientifique à savoir étudier le
conte qui est un genre littéraire oral présent dans toutes les sociétés, en mettant en
connexion texte et société. Notre mission principale est donc d’établir un rapport entre la
dimension narrative et les phénomènes socio-culturels.Le conte nous sert alors d’exemple,
de support privilégié pour illustrer des problématiques actuelles.
Avant d’aborder l’objet principal qui est l’étude du conte et pour permettre aux étudiants de
distinguer et s’approprier les notions fondamentales à l’appréciation du cours, nous faisons
un rappel succinct de certains concepts. Nous soulignons d’abord que l’oralité couvre un vaste
champ et traduit un ensemble de réalités dont la transmission se fait par le moyen de la parole
de génération en génération, elle prend en compte donc les modes de communication et
toutes les pratiques culturelles des sociétés qui utilisent en priorité la parole comme
fondement de civilisation. Puis, nous parlons de la tradition orale en convoquant AMADOU
HAMPATE BÂ qui la définit comme : « un héritage de connaissances de tout ordre
soigneusement transmis de bouche à oreille, de père en fils, de maître à disciple à travers les
âges » pour ainsi l’assimiler à un réservoir de savoirs, à une source essentielle de
compréhension des structures sociales des sociétés qui mettent la parole au centre de leur vie.
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Enfin nous définissons la littérature orale comme un ensemble de textes produits dans un
langage spécifique ; des textes qui appartiennent au registre des « belles paroles », c’est-à-dire
des discours dans lesquels un style et un langage soutenus sont déployés.
S’agissant du conte, il est tour à tour défini comme « une fiction qui relate les événements
imaginaires qui relèvent des temps lointains », comme « un récit où agissent les hommes, les
objets mais aussi les animaux », comme «un récit qui met en scène des événements
vraisemblables ou réels ». Par ailleurs, les éléments importants qui caractérisent et permettent
d’identifier ce genre de la littérature orale tels que : l’exposé pratique d’une idée (la
méchanceté, la ruse, l’hospitalité, la bonté, la trahison, l’amour…), les personnages qui
agissent dans l’histoire racontée, un thème central, ponctuent des moments importants de
ce cours. En outre, la présentation de la méthode d’analyse de conte fondée sur le schéma
narratif de Propp (1970 : 175) permet aux étudiants une meilleure assimilation de la
progression du récit et favorise la compréhension des différentes phases importantes du
conte à travers le tableau ci-après :

1
Equilibre initial

2

3

Perturbation déséquilibre

4

5

Action réparatrice

Rétablissement

de

l’équilibre
Situation positive, Un

Conséquence(s)

Rebondissement

Réparation,

stable, équilibrée

évènement

de la

de la situation

satisfaction…

malheureux

perturbation,
sanction(s)

Ce tableau, « schéma narratif ou quinaire » à l’avantage de prendre en compte des épisodes
qui s’enchainent et peut être applicable à plusieurs autres contes qui présentent cette
structure ; il facilite donc une meilleure compréhension de la chronologie des évènements.
Pour étayer notre propos, nous avons exploité un corpus de quatre contes gabonais punu,
fang, kota, tsogho (recueillis au cours de nos différentes recherches) dont nous présentons
deux extraits en annexe. Cette diversité culturelle que nous préconisons dans la sélection de
contes soumis à l’étude vise à susciter chez les apprenants, un regard croisé sur les différentes
ethnies du Gabon dont sont issus ces contes et, à relever des similitudes soit au niveau des
personnages, des convergences des thèmes ; ou encore des rapprochements au niveau de la
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morale. Pour une meilleure assimilation du cours, nous procédons à un exercice pratique axé
sur un travail dirigé (TD). Il s’agit d’une application concrète des éléments conceptuels du
cours où des moments d’écoute à travers lalecture des contes (voir les extraits en annexe)
sont privilégiés ; nous posons plusieurs questions de recherche plus opérationnelles. La
méthode interactive utilisée lors de la phase questions-réponses favorise des échanges
fructueux entre étudiants, et entre les étudiants et nous. Tout en précisant que le conte
indique l’intention sociale du groupe qui le produit, nous proposons également une étude des
thèmes qui traduisent les valeurs culturelles africaines (la solidarité, l’initiation, l’engagement
ou la parole donnée).Si le principe de cette entreprise très dynamique est de recréer le cadre
de production des discours oraux d’une part, il vise également à examiner la fonction
pédagogique du conte, d’autre part. En effet, il est démontré que le conte participe à la
formation de l’individu (apprentissage de la langue, acquisitions des savoirs) au même titre
que les outils pédagogiques classiques. Nous nous appuyons sur la morale de chaque conte
pour en dégager une leçon de vie. Enfin, les étudiants sont invités par groupes de quatre (4)
ou six (6) à déclamer devant l’assistance (leurs condisciples) un conte recueilli auprès de leurs
parents et connaissances qui détiennent encore ce savoir ancestral, dans une langue
maternelle de leur choix avant d’en proposer une interprétation ou une analyse. Un
représentant de chaque groupe joue le rôle de conteur et un autre se charge de le traduire en
Français.

I.2- Des objectifs visés

Dans une démarche qui vise la prise de parole chez les étudiants nous cherchons à évaluer
leur progression et à déceler leurs compétences créatives. Afin de mener au mieux cette
phase d’expérimentation du cours, nous nous référons à la méthode de l’observation
directe (Arborio & Fournier, 2005)

qui nous sert à apprécier les comportements des

étudiants en situation de contage. Nous nous intéressons notamment à leur prestation
verbale, à leur gestuelle, à leur capacité de théâtralisation dans la mesure où le conte est
considéré comme une création artistique.
La problématique de registre de langue dans la phase de la traduction des contes nous
interpelle au plus haut point. En effet, les langues africaines ont une structure qui ne
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correspond pas nécessairement à la structure de la langue française. Aussi, le conte ne
contient- il pas des mots ou expressions parfois exotiques, difficiles à traduire ? Le passage
de l’oral à l’écrit est un exercice important dans la présentation des travaux des étudiants.
Cet exercice est difficile et exige de notre part une certaine vigilance. C’est pourquoi il est
indispensable aux étudiants de connaitre la langue et la culture d’où vient le conte à traduire
d’une part, mais également la langue dans laquelle est traduit ce conte d’autre part, c’est-àdire la langue française. Cela suppose donc un bilinguisme et un biculturalisme qui aident les
étudiants à situer les mots, les paroles dans leur contexte d’énonciation avant de les placer
dans le bons sens au niveau de la langue cible. En outre, traduire un énoncé parlé (texte oral)
en un énoncé écrit ne signifie pas lui faire perdre le charme particulier que lui confère son
oralité en l’habillant ou en le sophistiquant. Il faut au contraire lui conserver certains
caractères propres qui lui reconnaitront son origine orale, son authenticité, bien que
traduire un énoncé oral en un texte écrit implique forcément le trahir. L’étudiant qui traduit
un conte doit tenir compte des effets pertinents qui se situent à plusieurs niveaux :
linguistique, Culturel, Sociologique.
Les notions de variabilité et de transposition ne sont pas en reste.

II- Les resultats obtenus
Les résultats que nous donnons ci-dessous s’appuient sur plusieurs corpus des travaux
présentés par les étudiants et tiennent compte des données relatives aux missions du cours
dispensé. Il s’est agi de vérifier comment les étudiants appliquent les éléments du cours sur
leurs propres contes et quelles autres aptitudes ces derniers développent au sortir de
quelques exercices d'application. Les exercices « formels » favorisent-ils la prise de parole ou
la participation de tous les étudiants? Nous allons nous intéresser aux résultats auxquels
nous sommes parvenus.

II.1- La place de la tradition orale et de la culture gabonaise
L’importance de la tradition orale est un axe majeur dans le cours sur le conte. En effet, la
notion de tradition par l’intermédiaire de la parole en tant qu’objet social, nous permet de
situer la pertinence des travaux des étudiants sur le plan des valeurs et des savoirs
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traditionnels des groupes sociolinguistiques sur lesquels ont porté les exposés. Nous voulons
montrer à ce niveau de notre réflexion que, les contes exploités en plusieurs langues du
Gabon constituent un prétexte pour aborder divers sujets sociaux d’une part, mais que c’est
également une voie indiquée pour la sauvegarde des valeurs authentiques mises en avant,
d’autre part. Popet & Herman-Bredel (2002) soulignent que le conte est le creuset de la
parole et qu’il contribue à bon nombre d'apprentissages. Celui qui profère la parole
s’implique dans ce qu'il dit et implique aussi le groupe auquel il appartient :
« La parole véhicule les valeurs traditionnelles de la société, c’est à travers elle que passent
les connaissances techniques et culturelles. En effet, l’éducation quotidienne est véhiculée
par les contes, les devinettes, les proverbes, les devises, toutes les pratiques qui contribuent
à la transmission et l’acquisition de connaissances, voire des compétences ». (Matsanga
Mackossot, G.F.,2014).
Notre expérimentation nous a permis de retenir quelques enseignements dont nous livrons
ici, quelques points positifs et négatifs, notamment sur les efforts de collecte, de
transcription, de traduction, des thèmes relevés dans les différents contes ainsi que la
capacité de problématisation des étudiants.
Sur un total de huit groupes d'étudiants, seuls deux (2) n'ont pas rempli correctement leur
devoir qui consistait à se rapprocher des parents, des détenteurs de la tradition orale aux
fins de recueillir un ou plusieurs contes dans une langue maternelle de leur choix. Cinq
autres groupes n'ont collecté que le conte sur lequel portait leur exposé alors qu'un groupe
apindji a collecté trois contes dans différentes langues sans malheureusement en proposer
une analyse ou une interprétation. Si tous les groupes ont pu donner des versions françaises
de leur conte, il ressort cependant quelques difficultés au niveau de la conjugaison de
certains verbes au passé, mais également du point de vue de la syntaxe. Nous avons en
outre pu observer que par cette expérience du conte, les étudiants expriment un plaisir
immense qu’ils partagent avec l’auditoire; ils récréent une ambiance, un décor et une
atmosphère qui rappellent des moments de communion au village. En nous penchant sur
l’art de raconter, nous avons assisté à une véritable mise en scène qui convoque les notions
de théâtre: le dialogue, l'action, le mimétisme, l'utilisation de la voix, l'occupation de toute la
scène (la salle de classe) ...
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Tous les groupes d’étudiants abordent des thèmes différents et variés, de la stérilité
féminine à la sorcellerie, l’unité du groupe social ou la solidarité, en passant par l’initiation
etc. Ils mettent en lumière des aspects culturels et il nous a semblé que c’est la culture qui
fait l’originalité et la force de chaque conte présenté.C’est ainsi que chaque analyse
proposée reposait sur la charge culturelle des groupes dont sont issus les différents contes.
« madjaghe ma bodji » expose les questions de dignité et de respect de sa propre personne
et vis-à-vis de la belle famille. Le conte apindji met en relief Les traditions ancestrales dans
lesquelles le sacré occupe une place très importante (René Bureau, Anthropologie, religions
africaines et christianisme, Karthala, 2002). La dimension mystique qui caractérise les
sociétés africaines en général et gabonaises en particulier, traverse ce conte tout comme les
contes kota, nzébi et fang où, à la façon d’Amadou Koné (Jusqu’au seuil de l’irréel, 1976) qui
décrit un imaginaire propre à l’Afrique, abordent clairement la question de la croyance aux
pratiques fétichistes. Les étudiants parviennent à faire un lien entre le conte et leur vie
réelle.
II.2- La pratique de la langue
Pour Hamidou, (2007 : 30) : « La connaissance de la culture est nécessaire à l’apprentissage
de la langue, comme la connaissance de cette dernière est nécessaire à l’accès à la culture ».
La langueest un élément très important qui marque l'appartenance à un groupe social
donné. Il nous a donc été opportun de voir comment les étudiants ont pu, grâce au conte se
rapprocher de leur langue maternelle. Sans vouloir faire une étude sur sa situation
linguistique, il est nécessaire de rappeler que le Gabon est un pays multilingue qui compte
environ 50 ethnies issues des diverses régions. Ces ethnies ont plusieurs variétés dialectales
et aucune d’elles n’a émergé en tant que langue nationale. Pour communiquer entre
membres de groupes ethniques différents et parfois au sein d’un même groupe, les gabonais
s’expriment en français qui est assimilé à la fois à une langue maternelle et officielle.
Toutefois, chaque dialecte est dans le contexte gabonais considéré comme une langue
maternelle. Aussi, certaines occasions de prise de parole ne sont-elles pas des véritables
moments d’exaltation des langues maternelles. L’apprentissage de la langue contribue à la
socialisation de l’être en développant son identité, son autonomie, la confiance en soi. C’est
la langue qui permet de communiquer et favorise l’accès à la culture et au savoir car en
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parlant, l’Homme utilise un langage articulé, affine sa pensée et a recours à son patrimoine
culturel.
Au cours de la déclamation des contes, il nous a été donné de constater que les conteurs des
groupes fang, nzébi tsogho et apindji ont une parfaite maîtrise de leur langue maternelle car
leurs contes ont été dits avec une grande fluidité, et de bout en bout, sans associer un seul
mot français. Ils ont fait montre d’une grande adresse, une certaine manièrede dire.Dans
l’ensemble, le passage des contes en langues maternelles vers la langue française s’est fait à
travers une formulation correcte qui a pu susciter l’admiration et l’adhésion de l’auditoire.
Le maniement de la parole a constitué un élément essentiel à une traduction recevable chez
les apprenants.Nous pouvons ici affirmer comme le dit Geneviève Calame-Griaule(1987) que
« la maîtrise de sa parole est la qualité sociale la plus valorisée un peu partout. »
Toutefois, le groupe d’étudiants ayant exposé sur un conte punu a manifesté quelques
carences linguistiques en confondant certaines réalités liées à l’art culinaire de ce groupe
ethnique. En effet, le titre du conte « madjaghe ma bodji » un plat exotique fait à base de
turbecules de manioc a été traduit par l’expression « casses-à-dents » un autre plat similaire
également fait à base de turbercules de manioc mais dont la véritable traduction est
« panzou ».Il n’existe aucune traduction exacte pour l’expression « madjaghe ma bodji »,
mais par souci de tout transposer en français, les étudiants ont proposé une traduction
différente de la réalité, alors qu’ils auraient pu procéder à une explication en laissant le titre
en langue punu. Ils auraient pu peut-être tenter une traduction approximative comme « le
manioc fermenté du beau-père, cuit à la vapeur », « bodji » signifie belle-mère ou beaupère.
Ce qui ressort aussi de ces exposés c’est la magie de la parole qui fait qu’avant même que la
version française de chaque conte déclamé n’ait été donnée, toute l’assistance comprenait
le contenu de ce dernier. Tout le monde se sentait uni à travers la prise de parole de chacun.
La parole a donc été un élément fondamental de l’unité de toute la classe de Licence II.
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II.3- Performance et créativité
Chaque groupe, comme nous l’avions dit plus haut a désigné l’étudiant qui était chargé de
déclamer le conte et un autre pour le traduire en français. Le choix de ce dernier était
motivé par certains critères dont les plus importants étaient : un certain savoir-faire, une
maîtrise de la parole, une bonne diction, une certaine présence sur la scène etc. Nous
pouvons donc nous demander comment ces derniers ont-ils exercé leur talent et leur savoirfaire ? Peut-on affirmer qu’ils ont simplement interprété des contes ou au contraire, se sontils comportés comme des conteurs professionnels ?Pour répondre à ces deux questions, il
nous faut considérer le conte comme une création artistique basée sur la théâtralisation des
éléments linguistiques, une rhétorique pour plaire. En effet,« le conteur investit un récit
avec sa présence : il peut dans une certaine mesure modifier l’agencement des éléments du
récit, en cela, il est acteur et maître de son art » (Matsanga Mackossot, G.F., 2014). Cela s’est
produit au moment de la traduction des contes. Nous avons noté que les étudiants
introduisaient des éléments descriptifs, ou bien ils portaient des jugements à chaque étape
de la progression du récit. Leur gestuelle pour mimer les personnages transportait l’auditoire
dans un monde imaginaire. En jouant plusieurs personnages à la fois et afin de rendre le
conte plus vivant, plus dynamique, ils se mettaient dans la peau d’un acteur. Si certains
conteurs ont procédé à une simple lecture du contre en français, d’autres au contraire ont
rivalisé de talent, non pas en récitant le texte appris par cœur, mais en le restituant dans
leurs propres mots. Popet & Herman-Bredel (2002) nous apprennent d’ailleurs que
mémoriser ne signifie pas apprendre par cœur un conte et le restituer intégralement, mais
qu’il s’agit plutôt d’en retenir les grandes phases, les éléments clés, tels que l’enchaînement
des péripéties. L’apprenant a le loisir de procéder au changement de certains éléments d’un
conte pour se positionner en créateur et non pas en simple lecteur.
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Conclusion

Notre réflexion qui porte sur l’enseignement du conte à l’université nous invitait à partager
une expérience basée sur la méthode de transmission des savoirs et des connaissances à
partir des exercices pratiques. Il nous importait donc de présenter d’abord les grandes lignes
de notre cours de Licence II « Oralités Africaines : TD sur le conte » avant de décliner
quelques résultats auxquels nous sommes parvenus. La sociolinguistique, parce qu’elle est
au carrefour de la société, la langue et la culture, nous a paru indispensable pour la
réalisation de notre étude. L’objectif principal était d’adopter des postures pédagogiques
susceptibles de questionner les croyances, les us et coutumes des groupes ethniques
porteurs des contes étudiés. Pour cela, nous avons opté de mettre en évidence des
questions opérationnelles qui nous permettaient de répondre au mieux à l’adéquation
cadre théorique/ contexte réelle (situation didactique) du cours. D’où le recours au principe
d’interaction et à l’observation directe via les exposés des étudiants.
Au sortir de ce travail, nous pouvons dire que le conte n’est pas seulement un outil
d’apprentissage, il constitue au contraire un support, un prétexte à l’élaboration des
objectifs divers : la pratique de la langue maternelle, la créativité, l’acquisition des
connaissances etc. En effet, il permet d’assurer un accès direct au référent culturel dont il
est le miroir, le témoin vivant et le messager ; Il s’adapte à une multitude d’applications qui
induisent à chaque fois des objectifs différents. En définitive, le conte regorge des
potentialités à la fois culturelles et esthétiques qui reflètent une charge pédagogique
immense.
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Résumé

La « forestología » o la « selvología » como ciencia de la selva, queda muy desconocida,
hasta hoy en día, en África Central, por las poblaciones incluso los investigadores. Las
razones de este desconocimiento son múltiples y variadas. Sólo intentaremos evocar dos
principales que nos parecen valiosas. Tenemos primero, la falta de especialistas en la
materia. Luego la ausencia de informaciones y de visibilidad en este dominio. En el marco de
la globalización en la que los pueblos del planeta se las espabilan por la cuestión referente a
la preservación medioambiental, África Central tiene que situarse. Pensamos, como
africanos, que el reto tocante la promoción del desarrollo duradero se encuentra en la
educación de las masas sobre el efecto invernadero y del agujero de la capa de ozono.
Educar aquí quiere decir la inculcación de valores morales e intelectuales a los jóvenes para
que se conciencien en el futuro sobre la preservación y el respeto medioambientales. Esta
mentalización debe abarcar los conocedores de la selva y los gobernantes para su apoyo
multidimensional. Para evidenciarlo en el terreno, es menester subrayar que el
protagonismo africano debe principiar a partir de custodia de la cuenca de Kongo,
considerado hoy, como la principal zona donde más selva se encuentra en el mundo. Por
ello, hablar de la preservación medioambiental sobreentiende reconsiderar a los autóctonos
de dicha selva: los pigmeos. Los mismos viven en estrecha colaboración con la selva desde
muchísimos siglos. Han adaptado su modo de vida en función de la naturaleza y de las
condiciones climáticas favorables a su desenvolvimiento. Esos pueblos tienen secretos y
unos conocimientos capaces de cambiar a medio y largo plazo los hábitos de los seres
ciudadanos de África Central acerca de la selva. Su relación con la selva es consubstancial al
respeto de la alteridad porque la selva es para ellos su doble, su alter ego, el otro de ellosmismos que adoran rindiéndola un homenaje merecido a diario.
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Introducción

Desde los tiempos remotos, África Central ha sido considerada como la cuna o el pulmón
medioambiental de todo el continente africano. Lo que significa que pervive una cultura de
contigüidad entre los hombres y la naturaleza. En la mayor parte de los casos, el hombre
africano ha desarrollado natural e intuitivamente un sentimiento de dependencia para con la
selva. Gran parte de su vida rodea alrededor de este lugar. El comer, el curarse y el
defenderse constituyen tres formas de actividades diarias emprendidas por los bantú para
dar un sentido a su vida. Esta tridimensionalidad selvática evidencia la convivencia sana y
pacifica que existe entre la selva y los africanos. Insistimos en el hecho de que, en la mayor
parte de las veces, la gente suele estudiar la selva a través de los libros, de los documentales
o a partir de unas visitas esporádicas en los parques o en las zonas turísticas. Pero la realidad
es que no cualquier pueblo del mundo puede sobrevivir en la selva sin ningún problema.
Siendo un lugar hostil y muy peligroso para el ser humano por las fieras, el clima árido, los
bichos, los reptiles, los ríos y el relieve que suele obstaculizar la vida del hombre en este
espacio medioambiental.
En efecto, los africanos, desde los siglos, se han puesto a estudiar la naturaleza a través de
su contacto permanente con la selva. No podían escoger la selva para poder vivir en ella sin
tener previamente un conocimiento profundizado de sus secretos y misterios escondidos en
la misma. Sólo los africanos bantú, los que viven en la cuenca de Kongo, que hoy es la
primera reserva selvática mundial después de la destrucción masiva de la selva amazónica,
pueden presumirse de tener un perfecto conocimiento de ella. Dominan el arte de vivir, de
desplazarse y de realizarse en la misma. El medioambiente de África Central les dan todas las
llaves para una mejor adaptación en cualquiera selva del mundo. El ejemplo más patente
radica en el hecho de que los africanos se adaptaron perfectamente en las selvas americanas
durante su esclavitud a partir del siglo XV. La experiencia africana de la selva puede
posibilitar un intercambio entre África y el reste del mundo. Porque los africanos bantú
poseen una inmensa sabiduría en cuanto a la custodia del medioambiente.
En cuanto a la situación actual del medioambiente, la cuestión de la preservación de la selva
se ha convertido en una preocupación para la humanidad porque va destruyéndose. Así es
como la necesidad de concienciar la humanidad, sobre el peligro relacionado con la
destrucción del medioambiente por las multinacionales, se ha vuelto una realidad
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preocupante. Se ve a las claras las consecuencias del efecto invernadero y del agujero de la
capa de ozono. Con ello, está surgiendo en estos últimos años una ciencia que podrá ayudar
a cuidar el medioambiente. Se trata de la « forestología » o la « selvología ». Esta ciencia
promociona las técnicas básicas para salvaguardar nuestro ecosistema, es decir la fauna y la
flor. Por extensión participará en la protección del planeta y se encargará de definir, al
mismo tiempo, el tipo de comportamiento que hemos de tener para preservar de manera
duradera el medioambiente.
Para una mejor comprensión de este tema, sería oportuno presentar los objetivos de la «
forestología » o la « selvología ». Luego hablaremos de la urgente necesidad de inspirarnos
de los métodos usados por los pigmeos para la supervivencia en la selva. Al final,
evocaremos la pedagogía educativa para una preservación de la selva como una herramienta
didáctica en África Central.

I-Marco teórico y conceptual de la « forestología » o la « selvología »

Ambas palabras se forman a partir de los radicales « forest »y « selva »y de los sufijos «logos
».El estudio de la « forestología » o la « selvología » como ciencia de la forest, forêt, en
francés o de la selva en español, es la manifestación concreta del interés del Hombre por la
salvaguardia de la selva. El discurso sobre la selva viene a propósito en este trabajo porque
nuestro planeta corre un peligro capaz de causar una catástrofe ecologista en el futuro. El
verbo selvalear representa, para nosotros, el andar en la selva de sol a sol en busca de
mejores condiciones de vida lejos de la barbarie humana. La « forestología » o la
« selvología » es una ciencia aun desconocida en África, por falta de especialistas sobre esta
cuestión, pero que merece la pena promocionar aquí con el fin de tener adeptos que puedan
sacrificarse por la causa común: salvar nuestro planeta. Consiste en estudiar el impacto del
hombre sobre nuestro ecosistema. Esta ciencia estudia todos los fenómenos naturales que
impactan positiva y negativamente la selva a corto, medio y largo plazo. Hablar de la «
forestología » o la de

« selvología » es reconocer la importancia

que reviste actualmente la misma en el debate fructífero sobre la preservación del
medioambiente.En América Latina, la

« selvología » radicaba en la percepción

bantú de los enfoques relacionados con las técnicas relativas a la búsqueda de mejores
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condiciones de vida en la selva. Los negros bantú ya dominaban dichas técnicas de vida
selvática desde muchos siglos antes del principio del fenómeno de la Trata negrera.
Hoy en día, el ser humano trabaja en la tierra como si fuera un su propiedad personal. Es
decir con el sentimiento de poder actuar a sus anchas, como le da la gana, sin rendir cuenta
a nadie. No puede ser. Nos parece evidente convocar la forestología para proporcionar a los
seres humanos, que sufren de la ceguera, una metodología idónea con el objetivo de
adquirir nuevos hábitos incluso nuevas herramientas para la defensa de nuestro planeta.
Los forestólogos o selvólogos son los partidarios de la « forestología » y de la « selvología ».
Los mismos tienen las herramientas necesarias para aleccionar a la humana sobre la defensa
de la naturaleza. Los defensores de la selva deben de tener una metodología y una
pedagogía para emprender la lucha contra la deforestación. Los selvólogos son en realidad
los soldados de la preservación del medioambiente porque parten de una teoría de cómo
actuar en la selva, para desembocar en la práctica suministrando soluciones claras para
salvar nuestro ecosistema. Es decir se inspiran de los métodos tradicionales basadas en la
personificación, en la veneración y en la deificación de la naturaleza. Para ellos, la selva tiene
un alma, un lenguaje, una identidad y una vida. Solo los iniciados poseen todas estas
técnicas sagradas. Como modelo de preservación medioambiental, tenemos los pigmeos
que, desde los tiempos remotos, abogan por un ecosistema seno y salvo.
En efecto, los pigmeos forman parte de los últimos habitantes en África que tienen más
compromiso en cuanto a la preservación de la naturaleza. Son pueblos de la selva, su
vivencia es consubstancial a la sintonía selvática. Tienen códigos, reglas, observancias para el
respeto del medioambiente. Su historia merece la pena evocarse en esta ocasión.

II- La preservación medioambiental: el pigmeo como modelo de referencia en África
Central

Heredada de África Central porque en esta parte del continente encontramos la selva más
importante del África: la Cuenca de Kongo. Según el pensamiento del pueblo fang de África
Central, la selvología tenía en sí tres principales virtudes que son: la curación, la religión y la
guerra. Las tres virtudes tipificaban la realidad concreta de la vivencia de los africanos bantú
en su medioambiente. A partir de este instante el pueblo tuvo como maestro de la selvología
el denominado Nküign Afiri, el ancestro de todos los pigmeos entre los fang. El mismo fue el
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antepenúltimo hijo del ancestro común de todos los fang del mundo: Afiri Kara22. Se
comenta que durante la migración del pueblo fang desde Egipto, su tierra de origen, hasta la
actual África Central, los pigmeos, maestros de la selva, servían de guía a todos los
migrantes.
Los fang pasaron por muchos países como Sudan, Etiopia, Uganda, Ruanda, Burundi,
Centroáfrica y la República Democrática de Congo antes de instalarse hoy por hoy en
Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo-Brazzaville, São-Tomé, etc. Durante su marcha
migratoria, se toparon con un inmenso árbol denominado el adzap. El mismoles obstaculizó
el camino hacia el oeste, destino final de su migración. Y para abrirse camino, tuvieron que
agujerear el dicho árbol y pasar dentro. La empresa era tan insuperable y complicadísima
por su gigantesco diámetro. Decidieron asentar un campamento de más de cinco kilómetros
de longitud. Permanecieron nueve meses y tres semanas en este lugar que los fang llamaron
Odzamboga, la patria de escala. En efecto, frente a esta situación desastrosa, el primogénito
de los hijos de Afiri Kara, el denominado Fang Afiri, tomó la decisión de vencer la traba
pidiendo a sus hermanitos descargar cada uno sus equipajes. Sólo él sabía lo que buscaba.
De pronto, uno de ellos salió una azada muy pequeña, Fang Afiri gritó y dijo: - aquí está lo
que buscaba, esta azada nos va a permitir agujerear el árbol con facilidad-. Empezaron el
trabajo y mientras tanto Nküign Afiri se adentró en la selva ecuatorial para explorarla y
descubrir sus secretos. Durante su estadía selvática, encontró el pueblo llamado los bata,
pueblo de la selva, los conocedores de los misterios y secretos de la selvología. Nküign Afiri
discutió con ellos y se percató de la riqueza que poseía la selva y de la sabiduría del pueblo
baka.
Vivió con ellos más de cinco meses en la selva aleccionándose día y noche. Al regresar entre
los suyos, relató su encuentro a sus hermanos y empezó, a su vez, a enseñarles las
ocultaciones de la selva desde el punto de vista de la ciencia tradicional, de la farmacopea,
de la guerra y del rito. A partir de aquel momento la familia de Afiri Kara se enteró de que la
selva africana poseía una filosofía, una ciencia, una esencia, unos códigos y una pedagogía.
Veamos de qué se trataba exactamente.

III-Pedagogía educativa de la selva como una herramienta didáctica en África Central

22

Cyriaque Akomo Zoghe, parlons fang, langue et culture des fang du Gabon et d’ailleurs, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 191.
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Según la mitología africana, la selva recubre todo tipo de remedio, sea para curar, para
salvar, para sustentar, sea para matar, para aliviar, para embrujar o para maldecir. En la
consciencia colectiva de todos africanos y afrodescendientes de las Américas, este espacio es
muy sagrado y participa en la realización del ser humano sobre todos los planes. Desde el
punto de vista antropológico, el Hombre africano tiene una relación íntima e intimista con la
selva y convive con ella en toda tranquilidad desde antaño. El respeto del ecosistema, del
medioambiente, de la naturaleza forma parte de la esencia del africano. Así, la religiosidad
africana se fundamenta en el manejo de los misterios de la selva.
Es un universo natural y salvaje por las múltiples fieras que percibimos diariamente pero que
cohabitan con los seres humanos en armonía. En la Cuenca de Kongo, por ejemplo, las selvas
son impenetrables por la abundancia de árboles que tiene entre otros: Asseng que sirven
para fabricar la caja de resonancia de los tambores y tantán. Atüign, sirve para fabricar la
ropa a partir de sus cortezas. Oveng, es uno de los árboles más duro, es de color negro y
sirve para esculpir las máscaras para los bailes rituales. Permite también reproducir las
estatuillas de algunos dioses fang como el biere23. El árbol Ekukh, cura el dolor de cabeza, la
fiebre y muchas otras enfermedades en relación con el cuerpo físico. Azingo, el símbolo de
Gabón en el extranjero porque sólo este árbol existe en nuestro país y permite fabricar las
mesas, sillas, las puertas de las casas, etc. Anguma, es el árbol que más se vende en Gabón,
es popular por sus virtudes, sirve para cualquier tipo de trabajo en la carpintería, etc.
En efecto, la tierra tiene que ser considerada como un bien común para todos los seres
humanos. Es un legado heredado de nuestros ancestros. Destruir esta herencia sería
sinónimo de fracaso frente a su memoria y a las generaciones futuras. Porque los ancestros
desarrollaron modos de preservar la memoria del pasado y de transferirla de una generación
a otra24. Pensar en nuestros meros intereses inmediatos y egoístas en detrimento del interés
común para todos los humanos, se convertiría en un suicidio colectivo. Educar a las nuevas
generaciones parece ser hoy en día una prioridad. Una prioridad para enfervorizarles colocar
el bien común encima de todos los bienes. Faltar esta prescripción vital resultaría criminal
para todos los que se atreverían a romper con este pacto. Nuestra responsabilidad a todos
consiste en dar la voz de alarma para rescatar lo poco que podemos salvar. Es una lucha que
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Es el rito más popular entre los fang de África Central que consiste en rendir homenaje a los ancestros. Cf. G. Balandier,
Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, Presse Universitaire de France, 1963, p. 143.
24 Dina V., Picotti C., La presencia africana en nuestra identidad, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1998, p. 22.
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requiere dedicación, empeño, pasión y afán de todos para un objetivo vitalicio. Una
pedagogía de la forestología viene a propósito para restaurar el orden en nuestro planeta.
Para los empresarios, esquilmar la madera para fabricar el papel y otros muebles se
convierte en una agresión intolerable para los multinacionales. Explotar el petróleo, las
minas y la puesta en práctica de una agricultura industrial, participa en la destrucción masiva
del medioambiente. Las nuevas tecnologías tienen un impacto negativo sobre el
medioambiente. El mundo moderno, llamado también mundo civilizado y desarrollado está
acelerando la destrucción de la especie humana. Los países del norte se han convertido en
asesinos medioambientales. Su lógica mercantilista de bienes, la sobreexplotación de las
materias primas, la contaminación proclive a dichas actividades son la muestra de una
inconsciencia generalizada en el mundo occidental.

III.1-La selva como lugar de curación entre los bantú

Tocante a la dimensión curativa de la selva, Nküign Afiri, el ancestro de los pigmeos, les dijo
a sus hermanos que los árboles de la selva ecuatorial llevaban un sinfín de remedios
curativos. Todas las enfermedades del mundo encontraban solución en ella. Basta con
conocer los brebajes, las pociones mágicas y la esencia de cada árbol para nunca volver a
caerse enfermo. Pero, para dominar esta ciencia, requería tener una formación y sufrir una
iniciación previa entre los entendidos de la selvología. Los pueblos baka ylos pigmeos
constituyen hoy por hoy los que más ciencias poseen de la selva entre los africanos.
Consultan a los enfermos que vienen de todos los horizontes de África para curarse.
Predicen el porvenir, aniquilan los males de ojo, presagian los eventos felices e infelices,
protegen contra los espíritus malignos, rechazan los hechiceros y ahuyentan las malas
suertes. Gracias a las cortezas, a las hojas, a las raíces, a las ramas y a las frutas, los pigmeos
pueden curar toda clase de enfermedades tropicales. Con ello, esta curación resultaba
imprescindible para los recién llegados, el pueblo fang, que aprendía a convivir con la
inmensa selva de la cuenca Kongo. Los niños entraban en contacto con la selvología desde
muy pequeño. Los ancianos solían esperar la edad de los veinticinco años entre los fang para
empezar a iniciar a los jóvenes.
En cuanto a las plantas medicinales, tenemos por ejemplo: messep, es el mentol, cura la
gripe, la tos, etc, ossim, abre la cabeza y permite tener buena capacidad de retención, ayuda
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a la memoria amontonar una pila de información sin esforzarse; ndem-engogo, a su vez cura
las manchas a nivel de la piel, limpia la piel y elimina las sarnas y otras enfermedades
relacionadas con la piel; alô-nvû, es una planta afrodisíaca que se utiliza para seducir a la
mujer. Tenemos, la lechuza, entre los fang, akung, que según los ancianos, los hechiceros
eligieron el canto de este pájaro para dar señal a todos los hechiceros que ya era hora para
salirse de sus cuerpos e irse en el más allá para hacer daño a los vecinos. El akung permitía
también echar un mal de ojo al ajeno. Por esto, al oír el canto de la lechuza en el poblado,
los jefes de familias solían levantarse de noche para hablar en voz alta afín de prevenir al
hechicero que se marchase. Voceaba el anciano para que la lechuza dejara de gritar en su
casa. Todo esto ocurría en medianoche. En la selva, incluso ahora, hay el canto de tsoñ, un
pajarito negro y feo, cuyo grito, ngôfio suele anunciar un evento triste y peligroso en el
poblado. El camaleón, ebumaküküign, su presencia presagia un futuro infeliz, anuncia un
luto, etc. En cambio, la mariposa, evubap, anuncia la llegada de un huésped importante en la
familia, un evento dichoso. Mientras que el grito de los perros, benvu de noche es el signo
de que los hechiceros ya están volando para encontrarse. Son los mitos más populares entre
los fang, heredados de la selva, en Odzamboga, región de escala durante la gran marcha
migratoria.
Así, durante dicha ceremonia, los sabios de las cosas ocultas llevaban a los candidatos en la
selva muy de mañana a escondidas afín de favorecer el contacto entre los genios y los
jóvenes. A partir de este instante, las mujeres y los niños se apartaban dejando el espacio a
los varones. El silencio se convertía en primer requisito para no molestar a los espíritus
selváticos. La idea en el fondo era pedirles permiso para no enfadarles en su descanso. Casi
todo el mundo se descalzaba. La atmosfera se volvía pesada y glacial. El frío del crepúsculo
infundía en el cuerpo de los futuros iniciados una sensación extraña característica del
periodo en el cual los ancestros trasmitían los poderes mágicos a su prole. El maestro de la
iniciación mientras tanto arreglaba el material litúrgico como las pieles de la pantera, del
tigre; la pólvora tradicional del ndông; las cortezas de algunos árboles como el olong, el
oveng, el okoumé, etc.; las plantas de las hierbas ossim, alane, etc.; las bebidas melamba, el
vino de palma y los dulces. Todos esos ingredientes formaban parte de los componentes de
la iniciación. A la hora de enseñar los árboles típicos de la selva a los jóvenes, el maestro
pedía previamente permiso hablando con los árboles, porque los mismos y las plantas
africanas tienen un lenguaje. Sólo los iniciados conocen los secretos. Una vez el contacto
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establecido entre la selva, los árboles y las plantas, el maestro iniciador llamaba cada
candidato para mostrarle el significado, el papel y la usanza de cada entidad. La verdadera
iniciación empieza cuando se abre los ojos a los iniciados porque se considera a los profanos
como gente con ojos cerrados. Para entablar esa relación entre el árbol y el joven, sus ojos
una vez abiertos, los espíritus se acercaban y penetraban su cuerpo. La recepción de dichos
espíritus conducía a que el joven se pusiera en transe. Esta parte de la liturgia simbolizaba su
aceptación en el círculo cerrado de los conocedores de la selvología.
III.2-La selva y su dimensión religiosa

Se rendía culto a los ancestros en la selva para implorar su perdón y pedir su protección. En
efecto, muy temprano, los ancianos o mejor, los iniciados iban a buscar hierbas y se dirigían
hacia un río para purificarse, sin olvidar al pueblo entero. El objetivo era volverse fuerte y
propiciar a que la comunidad en su globalidad fuera exenta de todo pecado, fuente de
infelicidad. Se sabe que para invocar a los espíritus tutelares, el lugar idóneo es la selva. Los
dioses de la selva, en lengua fang, misisim mi ye mefane, se encargaban de escuchar los
pleitos y querencias de los que necesitaban su ayuda. Luego a través de una manifestación
ruidosa del pájaro, tsông25 y del canto mañanero de la perdiz, los ngangas26 empezaron a
diseñar sus minkisi27 para cumplir con su meta. A veces, se prohibía a las mujeres presenciar
en el momento de llevar a cabo un exorcismo. Refiriéndose al clima de la selva a la hora de
exorcizar a un enfermo, se suele notar la presencia de una llovizna, el viento que sopla, los
árboles que dejan caer sus ramas viejas y las hojas. En este mismo instante, el exorcista con
su ropa de color blanco o rojo, depende de la tarea que iba a cumplir, silbaba tres veces,
mirando hacia la dirección del sol, declinando su genealogía, desde él mismo hasta el
ancestro primogénito de su familia.
Al terminar de personarse, se ponía a explicar a los espíritus de la selva, misisim mi ye
mefane, el objetivo de su presencia y lo que esperaba de ellos. Es una fase calurosa y
tremenda porque el curandero ya no lo hace con fuerzas naturales, se doblega poniéndose
en trance, masticando hojas peculiares que le permitan salirse de su cuerpo y dejar su
espíritu entablar conversatorios con los muertos. Esta fase del rito puede durar una hora.
25

El pájaro anunciador de la presencia de un peligro u otro evento infeliz entre los fang.
Curanderos.
27
Fetiches.
26
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Para asegurarse de que rito se desarrollaba como dios manda, el exorcista les pedía a los
espíritus de la selva manifestarse a través de una demostración de fuerzas. Generalmente la
llegada de una mariposa predeterminaba el éxito de la tarea. Una vez recibir su respuesta, el
curandero se dirigía hacia un arrojo para recoger sus aguas claras y llenarlas en un cubo. Con
las cortezas adentro, ponía sus brazos sobre la cabeza del enfermo, le pedía sus apellidos y
sus tribus. Después de haber dominado este saber, los bantú se metían a aprenderlo a la
sociedad entera para mantenerlo vigente dentro de la comunidad y perpetuarlo a la prole. A
partir de este momento, en tiempos de guerras, de hambrunas y regocijos los bantú sabían
sacar provecho de la selva a través de la selvología que cada familia poseía un secreto.
La condición necesaria para el coronamiento de la liturgia se situaba a nivel de la prueba que
tenía lugar de noche. En efecto, toda la delegación se apresuraba de ver el primer contacto
entre los iniciados y los genios de la selva. Por eso, tenían que pasar la primera noche en el
lugar donde hubo la iniciación. De noche cuando dormían los jóvenes, en el aire libre, los
ancianos preparaban una serie de pruebas para quien había asimilado las distintas
categorías de árboles que habían aprendido. Fue a partir de este momento cuando juzgaban
el éxito y la competencia de cada cual. Al mismo tiempo, el maestro llamaba algunos pájaros
peligrosos y místicos entre los africanos tales como las lechuzas, los mamíferos como los
murciélagos incluso algunos bichos como las luciérnagas afín de probar la personalidad y la
fuerza espiritual de cada candidato. El día siguiente,

de madrugada, los jóvenes se

despertaban cansados por la noche difícil que acababan de pasar, se levantaban para marcar
en cada árbol una señal para recordar para siempre las denominaciones y su importancia.
La tercera etapa era la genealogía del enfermo afín de llamar a sus ancestros para que
vengan a dar cuña y salvación a su hijo. Por mor de barro, hierbas, cortezas, agua pura,
perfume, velas encendidas, una gallina y un banco pequeño, el exorcismo iba a principiar.
En efecto, se le recomendaba al enfermo que se sentara sobre un banco, hacia la dirección
del sol, y se le ponía sobre la cabeza la gallina mojada para que confesara sus pecados
inclusive los más pequeños. La presencia de la gallina durante los ritos exorcistas simboliza la
sinceridad, la verdad, la honestidad que cuanto más mentiras hubieran mientras uno se
confesara, más tiempo se quedaba la gallina28. Así es como, el enfermo tenía la obligación de
decir la verdad para que volase la gallina de su cabeza. Si lo contrario se produjera, la gallina
se permanecería sobre la cabeza, defecando, a veces, sobre la cabeza del enfermo. Entonces
28Rosendo

Ela Nsue Mibui ,Mitos. Ed. Unión europea (programa de cooperación cultural), Yaundé, p. 109.
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el vuelo de la gallina sobreentendía que el enfermo había acabado de confesar buenamente
sus pecados. Y que el camino de los ancestros ya se había abierto para perdonar todo
cuanto hizo.
Y después de esta etapa de confesión, el curandero ya podía purificarle con hierbas sanas y
cortezas elegidas por la circunstancia. Para acabar con el ritual se requiere unos sacrificios
para agradecer a los ancestros por haber participado en la ceremonia y por haber propiciado
la bienandanza del exorcismo. Se le pide al enfermo salir del arrojo sin volver a mirar detrás
de él. El no mirar es sinónimo de dejar su antigua personalidad detrás con sus pecados. El
mirar delante significa que uno reviste una nueva personalidad, con nuevas perspectivas y
nuevos proyectos. La finalidad consiste en el hecho de no volver a cometer los mismos
yerros. Uno se compromete a cambiar sus actuaciones para mejorar su vida.
Más de las veces, resulta valioso subrayar que en América Latina colonial, los cimarrones
iban al monte en las zonas herméticas, mejor dicho en ciénagas, para asentar palenques o
quilombos y construir pueblos con la misión de protegerse y llevar una vida pacífica, lejos de
los disturbios de las ciudades. El hecho de vivir en las selvas impenetrables infundía en la
cabeza de los cimarrones un retorno en la tierra madre de África, con sus protecciones y el
arte de manejar la selva. A partir de este postulado, ya no se trataba de ver este
medioambiente como un lugar cualquiera, sino como un sitio privilegiado en donde uno
podía encontrar su salvación. Entonces, el impacto medioambiental heredado de la cuenca
de Kongo como el punto de partida de la sabiduría con la cual, los negros bantú
conquistaron su libertad, por mor de la fuga, en las Américas esclavistas de los siglos XV, XVI,
XVII, XVIII y XIX.

III.4-la selva y su papel protector durante la guerra

La vocación militar de la selva es también conocida entre los africanos. El arte de luchar, de
guerrear y de sujetar algunos sitios relacionados con la protección dio a la selva una función
protectora. Para guerrear contra los pueblos enemigos, los africanos solían esconderse en la
selva para contrarrestar al enemigo. El hecho de armar las trampas para presar a alguien,
constituía un objetivo para los habitantes del poblado. Por ello, cada jefe de familia
enseñaba a sus hijos cómo escoger un lugar para armar las trampas y los arbolitos necesarios
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para llevarlo a cabo. A partir de este momento, los pueblos se las apañaban por dominar los
tipos de trampas idóneas para capturar los animales, y para apresar a los hombres. En la
mayor parte de los casos, muchos pueblos habían basado sus técnicas de guerra entre los
árboles, las ciénagas y otras zonas inasequibles.
En efecto, para mantener fijas sus estrategias, los guerreros multiplicaban las vías y los
medios referentes al arte de subir encima de los árboles29. Sobre todo los que se encargaban
de la vigilancia del poblado con respecto a una eventual invasión o incursión extranjera.
Entonces, dominar la subida sobre los árboles resultaba muy sustancial. El caso de Ana
Nzingha30 en el reino de Matamba es llamativo. En África bantú, para luchar contra los
reideros portugueses, solía refugiarse en las montañas para atacarlos. Se volvió muy popular
y luego los bantú adoptaron esta manera de combatir dentro de las cofradías como los
Quilombos. Es decir que la selva servía de refugio para quienes querían protegerse en
tiempos de crisis.
El otro argumento que nos parece contundente sería la existencia en África bantú de antaño
de una tradición ancestral del dialogo entre el hombre y la naturaleza porque entre los
bantú, la selva tenía un espíritu y unos códigos capaces de producir milagros para el
bienestar de la comunidad entera.
El andar solitariamente en una selva impenetrable desconocida de todos, el construir una
choza, el protegerse contra los enemigos, el comer las frutas salvajes para sobrevivir, el
esconderse en los matorrales sin ser visto por alguien o por un fiera participaba del
conocimiento bantú de la selva. En tiempos de hostilidad, nadie podía imaginar, excepto
ellos mismos, las trabas y las múltiples pruebas que el africano bantú vino superando en
aquellos lugares desconocidos pero llenos de misterios. Efectivamente, por mucho que los
africanos poseyeran los secretos de la selvología, ellos se enfrentaban siempre al problema
de la soledad. Se sintieron solos, lejos de los espíritus de los ancestros protectores, lejos de
los olores de la Patria Madre: África, privados de sus referentes familiares, tribales, étnicas y
sociales. Pero la única fuente de supervivencia era: el recuerdo africano que les permitía, recrear nuevamente la vida en las selvas americanas teniendo como zócalo la vida dejada en
África. Esta africanidad quedó un sentimiento filosófico, religioso y poético que se nutría en
29Nicolas,

Ngou Mvé, «El cimarronaje como forma de expresión del África bantú en la América colonial: el ejemplo de Yangá
en México». En: ÁFRICA NEGRA, Ed. Expedición humana, Bogotá, 1997, p. 43.
30Patricia, C. Mckissack, Nzingha princesse africaine (1595-1596), Paris, Gallimard, 2006.
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la historia de la semilla humana nacida en África.31El encarar diariamente los caprichos del
clima en un medioambiente recién descubierto, requería tener en su cultura herramientas
capaces de darles a los cimarrones las soluciones para abrigarse contra las lluvias, las
tormentas, y otros fenómenos naturales juzgados peligrosos para el Hombre. Nadie podía
tampoco imaginar el principio de búsqueda de una zona donde pasar la primera noche en la
selva sin sábanas, sin luz, sin camas, sin colchón, sin casa, total en el aire libre (a la merced
de) a la disposición de todos los peligros. Pese a esta prueba de la primera noche en una
selva desconocida sin ninguna comodidad, el cimarrón se ponía a hablar a los árboles para
dirigirse, a los ancestros y para que les guiaran. Y pedían también a las aguas ayuda y
protección. El lenguaje que usaba el cimarrón al comunicarse con la naturaleza era un
lenguaje místico-espiritual basado en la trascendencia del Hombre y su capacidad a
comprender el lenguaje de la naturaleza, y el poder comunicar con ella.
En América Latina colonial, los esclavizados fugitivos no se podían asentar un palenque o un
quilombo en cualquier lugar y a cualquier momento. Como todo el mundo sabe: «
comunidades estructuradas con base en negros fugitivos, escapados de su cautiverio en
busca de su libertad; se ubicaban en lugares inaccesibles, yermos, en las selvas más
escondidas, inhóspitas, en sitios aliados por la naturaleza para defenderse con éxito cuando
eran perseguidos por las tropas oficiales complementadas, a veces, por indios flecheros »32.
En efecto, el asentamiento de un palenque requería un estudio previo del medioambiente.
Este establecimiento dependía de la realización del cimarrón. También, la urgencia de
encontrar una zona idónea para protegerse contra el ejército español constituía el zócalo de
la puesta de realce de un palenque. En situación de fuga, el fugitivo buscaba un nuevo
medioambiente selvático como sujeto libre en busca de libertad, de una nueva identidad y
de una personalidad nueva33. Esta precisión es sustancial para señalar que el cimarrón, antes
de irse hacia lugares desconocidos, precisamente la selva, se fiaba en sus conocimientos
africanos, sobre todo en la ciencia de la selva. Conocer los caminos, la dirección, el territorio
adecuado, los árboles útiles para tal o cual necesidad, sobreentendía poseer un saber bien

31Manuel

Zapata Olivella, La rebelión de los genes, el mestizaje americano en la sociedad futura, Bogotá, Altamir éd., 1997,
p. 73.
32 AquilesEscalante Polo, El negro en Colombia, Universidad de nacional de Colombia, Bogota, Facultad sociología, 1964, p.
47.
33C. S. Akomo-Zoghe, « Cimarronaje y temporalidad como formas de socialización de los esclavizados en los Palenques
colombianos (Cartagena de Indias siglo XVII) » inRevista Justicia, No. 15. Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, Junio
2009, p. 23.
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arraigado heredado desde los tiempos remotos. Asimismo, sería preciso subrayar que para
el cimarrón, el hecho de encontrar una tierra fértil donde podía cultivar, una selva rica con
árboles sagrados para curarse y practicar su religiosidad y un lugar de protección contra los
enemigos representaban para este individuo un reto valioso. Así, es importante decir que la
cimarronología contiene una filosofía heredada del continente africano que dividía la vida
del hombre en tres partes: la religión, la curación y la guerra.
Conclusión
El presente estudio que acabamos de llevar nos concierne sobre muchos aspectos. Primero,
la reapropiación de la selvología como una ciencia capaz de suministrar al hombre las
herramientas necesarias para mejorar el futuro del planeta. Luego hemos subrayado el
carácter esencial de la preservación del medioambiente para las nuevas generaciones,
porque proteger la naturaleza constituye un reto para los humanos. Para llevar a cabo esta
empresa, la selvología concede a los seres humanos una pedagogía basada en la custodia del
ecosistema.
Dado este nuevo desafío de la protección de la naturaleza, los africanos, mejor dicho, los
pigmeos constituyen un modelo de respeto del ecosistema, de la salvaguardia del planeta y
de la defensa de la biodiversidad. El curarse, el practicar rituales a los ancestros y el
protegerse contra los enemigos en periodo de guerra dependen de nuestra relación con la
selva. Por lo tanto, la selva tiene una fuerza religiosa que se fundamenta en el hecho de que
facilite la invocación de los ancestros y que tenga materia a proporcionar a los curanderos
todo lo que necesitan para entrar en contacto con los espíritus tutelares. Urge también
mencionar el hecho, para los bantú, de haber puesto en el centro de su filosofía el respeto y
el culto de la selva como un medio eficaz de convivencia, les había permitido resistir espacial
y temporalmente contra la opresión de la esclavización. Para los africanos, la naturaleza les
proporcionaba todo cuanto anhelaba para su supervivencia. Esta división de la vida en África
procuraba que, en la realidad, cada miembro de la comunidad tuviera derechos y deberes
para con el conglomerado de etnias, pueblos, tribus, clanes etc. Tocante a los derechos, los
africanos bantú tenían que nutrirse de la selva, es decir con verduras, tenían que cazar
algunas animales y recoger plantas medicinales, frutas y otras bondades que ofrecía la selva.
Por lo de los deberes, el bantú juzgaba fidelidad a los ancestros y a los sabios de las cosas
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ocultas, para preservar la integridad de la selva y sus virtudes. Este pacto se ocurría durante
la iniciación la de los jóvenes.
Frente a la actual situación de peligro medioambiental, es necesario una concienciación de la
humanidad para un cambio radical de actitud. Primero, preservar la naturaleza contribuye a
salvar la especie humana. Luego, cambiar de mentalidad a diario, limitando la destrucción
del ecosistema se vuelve una prioridad para las generaciones futuras. En fin, la custodia de la
biodiversidad para la perpetuación de las especies en vía de desaparición es nuestra
responsabilidad.
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Résumé
La tricherie est un problème mondial observé dans différents pays aussi bien dans le sport, la
politique, la recherche, la finance, les impôts que dans l’éducation. En contexte éducatif,
Pêch (2011) la considère comme un symptôme d’une société en faillite morale.Au Gabon, on
constate une récurrence de la tricherie en milieu pédagogique. Moussounda et Ogowet
(2016) démontrent que pour 17% des élèves interrogés sur 60, la réussite n’est plus une
valeur à intégrer. Quelles sont les causes et les conséquences de telles attitudes déviantes ?
La présente étude tente de cerner le phénomène de la tricherie, devenu une pratique
courante au secondaire, lors des devoirs de classe et des examens nationaux en vue d’y
remédier. Les résultats de l’étude révèlent que les élèves s’investissent dans les
apprentissages plus pour la note au détriment du respect des règles établies quelles que
soient les stratégies.
Mots clés : Tricherie, apprentissage, évaluation, stratégies, valeur.
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Abstract
Cheating is a global problem observed in different countries as well in sport, politics,
research, finance, taxes and education. In a educational context, Pêch (2011) considers it a
symptom of a morally bankrupt society. In Gabon, there is a recurrence of cheating in
pedagogical circles. Moussounda and Ogowet (2016) show that for 17% of students surveyed
out of 60, success is no longer worth integrating. What are the causes and consequences of
such deviant attitudes? This study attempts to identify the phenomenon of cheating, which
has become common practice in high school, class examinations and at the national level to
address this phenomenon. The results of the study reveal that students invest in learning
more for the note at the expense of respecting established rules regardless of the strategies.
Key words: Learning, evaluation, cheating, strategies, value.
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Introduction
Aujourd’hui, l’école se définit par des valeurs plurielles et parfois contradictoires. En réalité,
elle constitue un univers de règles prescrites dans tout règlement intérieur à chaque
établissement. Elle distingue « artificiellement » et hiérarchise les élèves à partir de la
vérification des connaissances denses voire indigestes à travers des systèmes de contrôle
continu, de devoirs communs, de partiels, de rattrapages, d’examens blancs, intermédiaires
et terminaux. Ces pratiques pédagogiques sous-forme d’évaluation traduites en notes et
moyennes expriment les performances des élèves.La surcharge de travail pour les élèves peu
organisés, le manque de temps à tout réviser simultanément,peut engendrer le stress, la
nervosité, le manque d’assurance ; d’où la débrouillardise et l’audace qui les amènent à
tricher dueà l’injustice de la notation (Merle, 2007). Selon ce sociologue, les notes ne
constituent pas une mesure absolument fiable du niveau scolaire des élèves. A ses yeux, la
notation résulte d’une sorte de « bricolage » des enseignants qui cherchent à atteindre des
objectifs multiples et contradictoires. Ainsi, face à ce décors, une catégorie d’élèves va faire
des impasses sur les matières les moins intéressantes, touffues ou compliquées en mettant
en place des moyens pour atteindre leurs fins et en développant des stratégies
inappropriées.D’après Pêch (2011), la tricherie apparaît comme un certain échec du modèle
de l’école et une catégorie d’élèves profite de ses failles pour tricher.
Le système d’évaluation au Gabon se base sur la note finale pour valider les apprentissages
scolaires ; il demande à l’élève pour l’essentiel, l’accumulation des connaissances.Autrement
dit, le par cœur et lebachotage qualifiée de modèle de « sac à billes »par Merle (op. cit.). Ce
procédé serait propice à la tricherie car faisant moins appel à la réflexion et à une mise en
situation. Au Gabon, Moussounda et Ogowet (2016) démontrent que la réussite par l’effort
ne constitue plus une valeur privilégiée par les élèves. De même, Ogowet (2016) dénonce
des comportements déviants des élèves, parmi lesquels la tricherie au sein de l’école
Normale Supérieure de Libreville, non conformes aux valeurs républicaines. Nous nous
accordons avec Pêch (op cit.) lorsqu’il pose la question « Pourquoi triche- t-on ? Autrement
dit, Quelles sont les causes et les conséquences de la tricherie en milieu scolaire ? Comment
peut- on l’éradiquer ? Cette étude analyse les discours des élèves du secondaire sur la
pratique de la tricherie en milieu scolaire. Après les approches conceptuelle, théorique et
méthodologique, elle présente les principaux résultats issus des entretiens semi-directifs.
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1- Contexte de l’étude
Au Gabon, aussi bien lors des devoirs de classe que des examens nationaux, des stratégies
de réussite sont développées par les apprenants, les parents, voire les enseignants. En effet,
pendant les examens duBrevetet du Baccalauréat, des cas de tricheries ou de scandales sont
enregistrés par les responsables des centres d’examens, malgré une surveillance accrue et
planifiée. D’année en année, les médias dénoncent et diffusent les pratiques douteuses de
tous ordres au baccalauréat, surtout comme les fuites, les sujets revendus à des prix soit
élevés, soit dérisoires à la « gare routière », dans les maquis et aux abords des
établissements. Au vu de ce qui précède, le phénomène de la tricherie aux examens est un
objet social grandissant qui interpelle les chercheurs. Comment réguler ou prévenir les
comportements anomiques ? Nous définissons les concepts utilisés dans cette étude avant
de présenter l’ancrage théorique.
2-Approches conceptuelle et théorique
2.1- Approche conceptuelle : Apprentissage, Evaluation, Tricherie, Stratégies et valeur
Pour Legendre (2005), l’apprentissage est un processus d’acquisition des savoirs, savoir- être
et savoir- faire permettant à celui qui apprend, de changer de comportement de façon
durable. Il permet l’évolution de la synthèse des savoirs, des habiletés, des attitudes et des
valeurs d’une personne. Le terme valeur peut signifier tantôt normes ou idéaux ou principes
à respecter, tantôt évaluation au sens de le valoriser. Les valeurs constituent en même
temps l’objet et l’objectif de l’éducation (Muhimpundu, 2006). En évaluation des
apprentissages, les valeurs sont des exigences que l’évaluateur devrait observer au moment
de l’évaluation. Quant au concept évaluation, il a pour objectif d’aider les élèves à
apprendre. Pour Mialaret (2011 : 11), elle est une démarche consistant à apporter un
jugement sur la valeur en fonction des critères précis. L’évaluation des apprentissages pour
Fontaine et al. (2013 :140) est « un processus complexe qui nécessite que l’enseignant en
collaboration avec différents intervenants porte un jugement à partir de diverses sources
des données, planifiées au préalable et collectées au cours d’une période donnée, dans le
but d’accompagner les apprentissages et de reconnaître les compétences acquises par
l’élève ». Dans

un contexte où la tricherie est prégnante, comment reconnaître les

compétences acquises des élèves ? Qu’est-ce que la tricherie ? Pour Pêch (op. cit. : 15), la
tricherie consiste à enfreindre une règle tout en faisant mine de la respecter. Elle est en
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éducation, un acte de tromperie commis par un apprenant pour réussir sans se fatiguer,
avoir une bonne note, un passage en classe supérieure ou un diplôme, allant à l’encontre
des normes érigées dans les établissements scolaires, universitaires et autres écoles
d’enseignement supérieur. Cet auteur identifie aussi le piston comme un fait social car,
utilisé sous forme de pression sociale par les parents, sur les examinateurs, pour aider les
enfants à décrocher le diplôme. Il s’agit d’une forme de corruption. Ces indices sont des
indicateurs de la valorisation symbolique et sociale du diplôme. En fait, le diplôme est une
reconnaissance sociale de mérite individuelle et une certification scolaire (Tenret, 2011).
Après avoir défini les concepts, abordons l’approche théorique.
2.2- Approche théorique
Selon Althusser (1976), l’école est un appareil idéologique d’Etat qui a eu pour vocation de
participer à l’élaboration, en tant que moyen d’identification, à la promotion d’un ordre
social, économique et politique de domination, par lequel les valeurs transmises désignaient
formation, efforts et sacrifices. Ayant pour mission de former et d’éduquer les individus en
vue de leur intégration sociale, l’école impose à l’élève des conduites, codes, exigences,
performances individuelles traduites sous formes de moyennes,... le système éducatif
promeut des valeurs à la fois humanistes, égalitaires et fondées sur le mérite (Pêch, op cit.).
Par de-là les apparences et les principes, l’égalité de droit, les chances, l’équité, la mixité
sociale, etc. l’école est le lieu d’expériences sociales, de mises à l’épreuve, prônant une
société plus fraternelle et plus juste. Bourdieu (1970) considère qu’elle valide des acquis et
délivre des « titres » universitaires ; lesquels sont valorisés sur le marché de l’emploi et
convertibles en liquidité économique. De ce fait,l’on fait croire que l’apprentissage vaut pour
lui-même ; il est comme une fin en soi. Or, ces valeurs pré-citées vont à l’encontre du vécu
de la plupart des gens. En effet, en pratique, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour
tous. Aussi, les méthodes et pratiques pédagogiques telle que l’évaluation sommative, les
conditions de vie des sujets,participent à la compétition scolaire tout en favorisant les
inégalités scolaires et les injustices sociales (Duru Bellat, 2002). De ce fait, ces situations
inéquitables participent à la stratification, aux sélections scolaires (sociales, culturelles) voire
de relégations, d’où les déterminismes méritocratiques et les phénomènes d’exclusion.
Aujourd’hui, l’école se définit par des valeurs plurielles parfois contradictoires (Tenret,
2011). Peut-on encore croire à la méritocratie. ?
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A l’heure de la massification, l’école s’arroge des procédures perfectionnées de
disciplinarisation, d’étiquetage, de contrôles, d’évaluations, de sanctions et de régulation
des flux, des comportements, des compétences comme mérites, tout en cherchant à
canaliser les énergies dangereuses et anomiques déclarent Mabilon-Bonfils et Saadoun
(2008).Que transmet l’école ? Bellamy (2014) précise que l’école transmet des doctrines
compliquées, des théories, des opinions, des idées insensées, servant à la théorie des
savants et à la vie des sociétés. Les concepts complexes et les connaissances denses voire
indigestes sont évalués à partir des systèmes de contrôles continus, des devoirs communs,
des partiels, des rattrapages, des examens blancs, intermédiaires et terminaux, etc. D’après,
l’auteur, l’école communique aux élèves un savoir tout en imposant des habitus. Engagés
dans un processus de compétition, de distanciation, de rejet ou d’individualisme, certains
sujets dotés ou dépourvus du capital culturel(Bourdieu, 1970) vont chercher à contourner
les règles institutionnelles en tentant de réussir malgré leurs difficultés scolaires, par des
stratégies personnelles non conventionnelles telles que la tricherie. La théorie développée
par Boudon (1973) décrit l’élève comme un acteur actif, qui aux moyens des calculs, opère
des choix en fonction des buts à atteindre. Le modèle de l’acteur rationnel montre comment
l’individu cherche à optimiser sa satisfaction en composant avec différents paramètres
parfois compromettant à l’exemple de la triche. Il va mobiliser des stratégies pour y arriver.
Crozier (1977) considère l’organisation comme un construit social dans lequel l’acteur
cherche à saisir les logiques sous-jacentes et en délimiter les zones d’incertitudes. En
étudiant les enjeux, les intérêts, les règles du jeu, l’élève arrive à comprendre le
fonctionnement de cette organisationet parvient à maîtriser à son profit, les marges
d’incertitudes pour les transformer en marges de liberté. Celles-ci lui permettront d’élaborer
des stratégies en fonction de ses propres objectifs, parfois en contradiction avec ceux de
l’organisation (règlement intérieur). A vrai dire, ces marges prennent le pas sur la rationalité
du système. C’est ainsi que l’auteur pense que l’élève est un acteur et non un agent passif
qui exécute des consignes. Ainsi, chacun se situe par la « place » qu’il occupe et par l’écart
qui le sépare des autres, par ailleurs il doit prouver et s’éprouver. Tous sont classés à partir
de la concurrence, le tri, la qualification et la disqualification voire l’auto-disqualification.
Selon Pêch (op cit : 130) : « la capacité à trouver le savoir et à l’utiliser est plus utile que de
savoir mémoriser beaucoup de connaissances pour simplement les restituer dans un devoir
de manière académique ». A cet effet, les élèves du secondaire comme les étudiants du
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supérieur travaillent désormais pour la note en lui accordant un intérêt personnel. Pour eux,
la question n’est pas d’apprendre mais de réussir, ce qui est synonyme de diplôme puis
d’emploi. La course aux diplômes va de pair avec une marchandisation du savoir. En somme,
l’école transforme, déforme notre nature et impose en partiela tricherieatteste
Bellamydansl’école est désespérante (idem).L’auteur approuve que la tricherie est répandue,
les élèves sont avides de bonnes notes et sceptiques sur le contenu des cours à apprendre.
Quelles sont les causes de ce phénomène observé en milieu scolaire et pendant les périodes
d’examens ? A quoi peut-on l’attribuer ? A la suite d’une enquête auprès des tricheurs,Pêch
(op. cit.) relève les raisons principales ci- après : « la paresse, la facilité, le manque de temps,
le dur travail demandé et moins organisé, le manque de confiance en soi, le travail,
lestress,tout le monde le fait, ... ». D’après cet auteur (idem),les profils des tricheurs sont
très variés à savoir « les occasionnels agissent selon les circonstances ; les tricheurs aux yeux
baladeursregardant sur les copies des autres ;les inexpérimentés qui se font prendre, le
tricheur influençable qui imite d’autres élèves tricheurs ;les tricheurs invétérésayant pris goût
à cet interdit. Ils éprouvent une forme de plaisir, voire de perversion à enfreindre les règles
du jeu et à en tirer un avantage en éprouvant également un sentiment de supériorité. Ce qui
importe c’est de paraître toujours gagnant. Autrefois, les anciens ont considéré la triche
comme « une école de la vie ». Il y a comme une valorisation par les auteurs, de ces
pratiques. En effet, par rapport aux projets de l’élève, les ressources telles que préparer une
pompe engageant des stratégies comme la créativité, l’imagination, l’imprégnation du cours
pour ne retenir que l’essentiel ; réviser, réfléchir, analyser, trier, faire la synthèse,
comprendre, recopier et décider ce qui est important..., sont des moyens que l’élève mobilise
pour parvenir à réussir.
Duru Bellat et Mingat (1988) ont décrit un modèle de comportement décisionnel des élèves
qu’ils analysent à partir des stratégies anticipatrices afin d’atteindre des fins qu’ils
poursuivent s’inscrivant dans des calculs en termes de ressources et décisions individuelles à
mobiliser et à développer (performance, détermination, motivation…) comme compétences.
La triche enseigne d’autres choses comme l’ingéniosité à jouer dans un système sans se faire
prendre, le système D, le jeu de dupes… Tricher à l’école c’est un moyen d’apprendre à s’en
sortir plus tard mais aussi de s’élever un peu plus haut dans la société (Pêch, op. cit. : 114).
Alors que deviennent l’envie d’apprendre, le goût de l’effort, la persévérance, l’adaptation,
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l’assimilation ? Par conséquent, la triche est à l’image de la société conclut l’auteur (idem :
134). Peut-on déduire que la société est immorale ? A ces interrogations, les résultats de
l’enquête apportent quelques réponses.
3-Approche méthodologique
Nous avons réalisé une enquête exploratoire sous forme d’entretien semi-directif à l’aide
d’un guide d’entretien auprès de 65 élèves inscrits au secondaire dont 26 inscrits en classe
de terminale série A1, B, C, D et G2 , candidats potentiels aux examens de baccalauréat. Les
entretiens se sont déroulés au sein des établissements secondaires de Libreville dont deux
lycées publics (Lycée Paul Idjendje Gondjout, Lycée Léon Mba) et un Lycée privé dénommé
Epi. Ils ont été orientés sur la définition et les qualificatifs attribués à cette pratique, les
matières dans lesquelles elle se pratique, les causes et les conséquences de la tricherie y
compris les solutions probables.
La population d’étude se caractérise par le fait que d’être inscrite au secondaire et d’être
aussi bien des garçons que des filles et d’être âgé entre 16- 18 ans et plus. Sur effectif
totalde 65 élèves soit 25 filles dont 19 inscrites au second cycle et précisément 9 en classe
de terminale ; soit 40 garçons dont 37 inscrits au second cycle et spécifiquement 17 en
classe de terminale A, C, B. D’une manière générale, 24/40 garçons ont entre 18 ans et plus
contre 14/40 élèves garçons dont la tranche d’âge se situe de 16- 18 ans. Tandis que 15/25
filles ont un âgecompris entre 18 ans et plus, contre 10/25 filles qui ont un âge situé entre 16
à 18 ans.
3.1-Analysedes résultats de l’enquête sous forme de thématiques
Approche définitionnelle de la tricherie
Les enquêtés considèrent la tricherie comme un phénomènetrès sérieux en progression et
qui touche la majorité des élèves, c’est une maladie dans notre petit pays. Elle est
omniprésente comme forme de malice. Elle est définie comme un moyen non autorisé en
milieu scolaire qui permet aux élèves de combler leurs lacunes,d’avancer et de passer en
classe supérieure ; c’est l’action de recourir à une aide extérieure (connaissance d’autrui) à
soi-même. Autrement dit, c’est regarder chez les autres, c’est copier les réponses chez le
voisin.C’est aussi recourir à un document, un anti- sèche qui permet de rafraichir la mémoire.
La tricherie est considérée comme une méthode illégale utilisée par les élèves lorsqu’ils sont
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bloqués pendant les devoirs dans le but d’avoir debonnes notes sans avoir étudié, ni fournir
des efforts. Autrement dit c’est tout ce qui est défendu de faire. Enfin, c’est un fléau dont les
apprenants se servent pour acquérir des notes qu’ils ne méritent pas. Aux yeux d’autres
répondants, c’est tout un art qui mène à un résultat qui ne saurait pas être validé par la
conscience d’où l’expression crime contre l’intelligence.Des propos des enquêtés, nous
pouvons retenir que tricher signifie être malhonnête, maladroit, voleur, déviant, fossoyeur,
braqueur, photographe …. Ce sont des contre- valeurs
Contrairement à une minorité qui la jugent comme indispensable aujourd’hui car elle est à la
base des moyennes des élèves qui sont très importantes à leurs yeux que la
connaissance.Avoir recours au cahier ; passer par des voies frauduleuses ; voler des points
etc., pour réussir. D’après cette catégoried’enquêtés aussi bien de sexe masculin que
féminin et quelle que soit la tranche d’âge, la tricherie est perçue comme un succès, une
méthode de communication omniprésente, utilisée par les élèves qui ne veulent fournir aucun
effort pour atteindre leur objectif.
Qualificatifs attribués à la pratique de la tricherie
A la question n°3 : Avez- vous eus recours à la tricherie ?
54/65 répondants soit 83% déclarent avoir eu recours à la tricherie dont 34 garçons et 20
filles. A la question,

quels sont les mots synonymes de la tricherie employés par les

élèves ?Par ordre d’importance, 38/65 enquêtés soit 58% citent la pompe ; 33/65 soit 50%
parlent de l’acte de naissance ; 26/65 soit 40% utilisent la doc, 14/65 soit 21% emploient le
carreau ; 13/65 sujets soit 20% se servent de la bible, du nouveau testament ou de Mathieu
7- 7 ;de même 11/65 répondantssoit 16% préfèrent la magouille contre 5 autres qui usent
du passeport ou du récépissé. Pour d’autres encore l’aide-mémoire, l’anti- sècheou le coup
d’œil, la mise à jour, le 4ème trimestre sont déterminantes. Enfin, le wé (demande de la
réponse) le 4-4-2 (communication collective des informations, défense en ligne entre voisins)
et la fraudesont des pratiques dont se servent les élèves. A vrai dire, tous ces mots employés
par les élèves sont des codes de langage utilisés entre eux pour transgresser les normes
institutionnelles établies.
Si 83% des sujets affirment avoir triché, dans quelles matières le pratiquent- ils ? De nos
entretiens, par ordre croissant les matières littéraires comme l’histoire- géographie, les
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langues (anglais, espagnol) et le français, poussent les élèves à tricher pour obtenir la
moyenne. De même les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique et
dans une moindre mesure les SVT sont visitées.Aussi bien dans les matières scientifiques que
littéraires, les élèves ont tendance à frauder surtout dans les matières qui demandent le par
cœur ; celles qu’ils n’aiment pas, celles qu’ils considèrent plus compliquées ou encore celles
pour lesquelles ils ont plus de difficultés, mais davantage celles où les professeurs
n’expliquent pas bien ou celles dans lesquelles ils sont durs avec les moyennes voire partout
lorsque le besoin se fait sentir. Aussi, les matières constituées de longs chapitres sont
sources de la tricherie. Quelles sont les causes à l’origine de la tricherie ?

Causes de la tricherie
Les enquêtés ont identifié des causes multiples et variées de la tricherie à savoir : la paresse
d’étudier, la négligence, le manque de sérieux et de volonté, le manque de temps de
révision, d’étude et de travail, le manque de connaissance, la facilité, l’ignorance, le laxisme
des enseignants ; le nombre de matières, élevées, touffues et difficiles à mémoriser… Les
difficultés de compréhension, d’assimilation et de concentration etc. sont mobiles plausibles
de la tricherie en milieu scolaire gabonais.De même, une autre catégorie de répondants
citent l’incertitude, la peur de l’échec, la honte, le manque d’estime de soi, le stress, le
découragement, les mauvaises noteset les moyennes insuffisantes qui participent à cette
pratique. Toutefois, le faible niveau d’études des élèves, la facilité mais surtout la crainte de
perdre une année en redoublant ; les professeurs qui expliquent mal ou leur incompétence ;
ceux qui sont durs avec nous ; la surcharge de travaildes professeurs nous tuent à cause des
exos compliquésqui nous fatiguent, d’où les stratégies déployées.Enfin une toute autre
catégoried’élèves interrogés déclare tricher par suivisme ; par envie, par plaisir, pour avoir
un temps de libertéoupour s’affirmer en ayant les meilleures notes ; pour sembler être
intelligentet ne pas être la risée de la classe afin que leurs parents soient fiers d’eux à cause
de la pression parentale. En fait, disent- ilsvouloir vite finir leurs études en empruntant le
chemin de la facilité, en étant excellents dans toutes les matières, ce qu’une minorité de
répondants qualifient de réussite malhonnête.
Si 48/65 soit 74% d’élèves interviewés reconnaissent que tricher n’est pas bien par contre
17/65 soit 26% approuvent ce moyen.En disant que de nos jours la bienséance n’existe plus
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dans ce monde à l’exemple des élections présidentielles. Autrement dit, il n’existe plus de
bons modèles dans la société. D’autres sujets prétextent que ça aide certains élèves à
améliorer leurs notes, d’avoir la moyenne et de progresser. Nous avons posé la question
suivante : y a-t-il une relation entre la tricherie et la note ? 62/65 enquêtés soit 95 % des
sujets pensent qu’il existe une relation entre la tricherie et la note. De leurs avis, tricher
permet d’améliorer ses notes ; avoir de bonnes notes, de bonnes moyennes en classe et
passer en classe supérieure, en précisant ce qui suit même si on ne les mérite pas. Car nous
vivons dans un monde ou avancer est le plus important, tout en se souciant plus des notes
que de l’acquisition des connaissances. La bonne note procure une satisfaction personnelle
c’est pourquoi tricher un peu ne fait du mal en soi. La note est le résultat de la tricherie. Par
conséquent,la réussite est une fin et non l’apprentissage, même si pour une part d’entre
eux, la note ne signifie pas grand-chose. Si les causes sont connues qu’en est- il des
conséquences d’un tel phénomène ?
Conséquences de la tricherie
Bien que nombreux interviewés déplorent cette pratique, ils en mesurent les conséquences
comme la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement, l’accumulation
des lacunes et le faible niveau ; l’insuffisance d’acquisition des connaissances qui se
traduisentplus tard par l’échec scolaire, l’incompétence(incapacité professionnelle) dans la
vie active, la médiocrité, une tête sans connaissance ; l’abrutissement et le manque
d’ambition, le blocage dans l’évolution professionnelle. Tout ceci peut susciter la honte,
l’agressivité, l’indignation voire l’échec due à un désert intellectuel traduisant le sousdéveloppement. En d’autres termes, la tricherie nuit au développement.Au vu des
conséquences exprimées par les répondants, nous avons demandé posé la question
suivante : Quelles sont les valeurs sociales qu’un élève tire- t-il de la tricherie ?
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Valeurs sociales
Pour plus de 50% de répondants, aucune valeur sociale n’est envisagée à partir de la
tricherie. Par contre, ils relèvent des contre valeurs comme la paresse, la malhonnêteté, le
vol, la magouille, la fraude, le mensonge, la médiocrité, la négligence, la délinquance … En
opposition à 30% autres répondants qui jugent la supériorité intellectuelle, l’accession au
pouvoir, la facilité, le réconfort et l’assurance, la solidarité,le respect des magouilleurs, le
respect des professeurs comme des valeurs sociales issues de la tricherie. Des deux avis, la
représentation sociale de la tricherie comme valeur est invraisemblable traduisant une crise
sociale et morale de la société.Malgré ce qui précède, peut- on éliminer la tricherie à l’école ?
Propositions d’éradication de cette pratique
Aux dires d’un tiers de répondants, il serait presqu’impossible d’envisager son élimination :
car elle fait partie de la réussite ; sans laquelle, l’école n’existerait pasmais on peut la limiter.
Ils considèrent la tricherie comme une révolution intellectuelle. Par cette tribune, ils
dénoncent le comportement amoral de certains membres du gouvernement. Contrairement
aux 2/3 autres répondants quiprécisent que tout dépend de la rigueur du responsable
d’établissement et de la fermeté des enseignants. Ils suggèrent desensibiliser, conscientiser
et encourager les élèves à étudier leurs leçonseten améliorant leur cadre de vie par la
créationdes salles d’études. Renforcer la surveillance, placer les élèves en condition
d’examen (un par tableet un contrôle strict pendant les devoirs ;placer les caméras dans
toutes les salles de classe. Il importe de connaître les techniques utilisées par les élèves pour
les neutraliser afin de les dissiper ou bien les fouetterpour les pousser à travailler.La
valorisation de l’acquisition des connaissances, des performances et compétences pourrait
conduire à une réflexion sur le système éducatif gabonais très sélectif. Tout ce qui précède
est possible à condition de réussir à un retour aux valeurs morales particulièrement la
morale de tout un chacun.En prônant les vertus comme la dignité, l’effort au travail,
l’attribution des bonusà tous ceux qui dénonceront les élèves tricheurs. Enfin, parmi ces 2/3
d’enquêtés, quelques- uns suggèrent la mise en place des tests de niveaux ; la multiplication
des évaluations orales et surtout que les enseignants arrêtent d’être corrompus par les
élèves.
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Discussion
La société nous impose des règles et assigne des bornes à notre nature.L’école se définit par
des valeurs plurielles parfois contradictoires (Tenret, 2011). Autrefois, selon Durkheim
(1963), les valeurs de l’école se fondaientà partir d’une morale laïque articulée autour de
trois principes : l’esprit de discipline, la modération des désirs et la maîtrise de soi,
l’autonomie de la volonté ... L’école, par la socialisation normative sert de socle à la
légitimation des efforts, des contraintes et des comportements prescrits, couplée à des
savoirs positifs et à l’acquisition nécessaire des compétences cognitives, cadres désignés
d’un processus de civilisation des mœurs.Au Gabon, dans les établissements ciblés par
l’enquête la tricherie est répandue. Les résultats démontrent que la tricherie est un
phénomène connu et pratiqué parprès de 83% des sujets quels que soient le sexe, l’âge et le
niveau d’étude. Ceux-ci désignent la pratique de la tricherie les termes par pompe, acte de
naissance, carreau, la doc, anti- sèche, mise à jour, bible ou nouveau testament, Mathieu 77… En effet, l’utilisation frauduleuse des documents sur lesquels les élèves inscrivent le
cours et le dissipent sous leurs vêtements, dans le stylo ou téléphone … est fréquente. Sous
la forme indiquée, ils opèrent à l’exemple du formulaire d’un acte de naissance. De même
l’usage de la bible dans leur jargon, Mathieu 7-7 : « Demandez et l’on vous donnera ;
cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira », n’est qu’une métaphore
interprétée maladroite à leur profit. Nombreux élèves paresseux profitent du travail des
autres, d’où l’expression 4-4-2, utilisé par lecoach de football pour les co-équipiers signifiant
collaboration, combinaisons et échanges entre condisciples en examen.
74% d’enquêtés reconnaissent que tricher ce n’est pas bien, toutefois, ils adhèrent à ladite
pratique aussi bien dans les disciplines scientifiques que littéraires. De même, lesdits élèves
utilisent des moyens non conventionnels tout en reconnaissant les sanctions disciplinaires
qu’ils encourent en empruntant la voie de la réussite facile sans effort au travail, à la paresse
d’étudier, au manque de volonté et au manque de temps. Ils tentent de rationaliser leur acte
par la surcharge de travail, les difficultés de compréhension, d’assimilation et même
l’incompétence des enseignants. Cependant, le manque de concentration, le désintérêt et le
manque de motivation aux études participent à justifier leur action. La plupart des élèves
interrogés ont un rapport très instrumental à la note, à la moyenne et aux diplômes. A cet
effet, les élèves inscrits dans l’enseignement secondaire travaillent désormais pour la note
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en lui accordant un intérêt personnel et non pour l’apprentissaged’où l’une des explications
à l’usage des stratégies individuelles ou collectives frauduleuses aux pratiques de la tricherie.
Au regard de leur faible niveau d’étude, des difficultés pédagogiques et autres, ils sont dans
l’incapacité d’atteindre des résultats satisfaisants et par conséquent ils se complaisentà la
violation des règles établies.
Au Gabon, la triche peut se justifier en partie par l’ensemble des exigences du système qui
est très sélectif au vu des taux de redoublements de l’ordre de 30%. Il hiérarchisé les
individus d’où le développement de la pratique de la tricherie promeut des diplômes sans se
soucier ni de l’expérience, ni des compétences ; du fait que postuler à un concours suppose
avoir des diplômes, de même qu’être recrutéaussi bien dans la fonction publique que dans le
privé. Ainsi, selon les élèves le choix de la discipline a une importance limitée, seul compte le
passage en classe supérieure même en n’ayant pas fourni d’effort. Quelles sont les valeurs
ou qualités que l’on peut dégager chez un tricheur ? A ce sujet, Pêch s’est intéressé au profil
des tricheurs et chaque profil, peut-être associé à une valeur.Plus de la moitié des
répondants n’identifient aucune valeur sociale tolérée. Par contre, ils déplorent les contrevaleurs comme la médiocrité, la malhonnêteté, la magouille, la délinquance, etc., au
détriment de la méritocratie, le goût de l’effort, la dignité, la motivation, la performance et
la compétence. De ce qui précède, la tricherie scolaire n’induit- elle pas des comportements
sociaux délictueux ? S’interroge Mark Lanier cité par Pêch (idem). Peut-on dire que la société
gabonaise à travers l’école est en faillite morale ? De tels comportements ne remettent- ils
pas en cause les valeurs défendues par l’école et la société toute entière ? Les
dysfonctionnements du système éducatif gabonais et les incohérences en évaluation des
apprentissages favorisent la tricherie. Comment peut- on prédire l’avenir des citoyens en
devenir ayant de telles conduites, dans le monde professionnel ?
Conclusion
Cette étude s’est donnée pour objectif d’analyser les discours des élèves du secondaire le
cas de trois lycées sur les pratiques de la tricherie en milieu scolaire. Dans une perspective
sociologique, les entretiens menés auprès des élèves aussi bien des filles que des garçons
des premiers et seconds cycles âgés de 16 à 18 ans, ont permis de relever une pratique
récurrente de la tricherie en milieu pédagogique à plus de 80%.
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Aussi pour limiter ce fléau mondialiser et prégnant au Gabon, il serait judicieux de
sensibiliser l’ensemble des acteurs, informer sur les différentes formes d’évaluation, de
changer la nature des questions en proposant des épreuves sous forme de réflexion et
d’analyse (des tâches complexes) au lieu de recourir à la mémorisation uniquement. Il serait
t souhaitable de repenser les procédés d’évaluation par QCM et par le numérique. Il importe
également de faire signer à chaque apprenant une déclaration sur l’honneur et de passer à
l’application des sanctions prévues dans le règlement intérieur de chaque établissement en
cas de tricherie. Comment l’école qui socialise et instruit peut- elle éradiquer les pratiques
asociales dans cette ambivalence de l’imposition de la norme et la surcharge des matières
pédagogiques ?
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Résumé:
La qualité de l’enseignement des sciences à l’école primaire nécessite la maîtrise des
méthodes et outils d’apprentissages par les Instituteurs. Recevoir une formation allant dans
le sens de développer la réflexibilité est un atout majeur. Aussi l’exploitation du portfolio
comme outil d’aide amène les instituteurs à changer leurs pratiques pédagogiques dans
l’enseignement des sciences. Partant de ce qui précède, la présente étude se propose
d'analyser les effets d'un dispositif de formation autour du portfolio. D'où la question de
recherche suivante : En quoi la mise en place d’un dispositif de formation auprès des
instituteurs qui développent un portfolio peut-elle améliorer leur pratique dans
l’enseignement des sciences ? A cette question deux hypothèses ont été formulées :
Premièrement, plus les instituteurs développent des connaissances en sciences à travers le
portfolio, plus ils acquièrent une maîtrise de la démarche d’investigation. Deuxièmement,
lorsqu’ils capitalisent les connaissances acquises à travers le portfolio, mieux ils pratiquent la
démarche d’investigation avec leurs élèves.

Pour tester ces hypothèses, une

expérimentation axée sur une phase théorique liée au développement des connaissances, et
une phase pratique sur la mise en œuvre des connaissances développées, a permis de
comparer un groupe d’instituteurs témoins et un groupe d’instituteurs expérimentateurs. A
la lumière des résultats obtenus, les représentations des instituteurs témoins ne varient pas
tandis que celles des instituteurs expérimentateurs ont évolué considérablement. Ces
derniers développent un caractère réflexif dans l’enseignement des sciences par la précision
de la démarche d’investigation.
Mots-clés : Portfolio, Formation, Dispositif de formation, Instituteurs, Sciences, Démarche
d’investigation.
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Abstract:
The quality of science education in primary school requires mastery of methods and tools of
learning by the teachers. To receive training in the direction of developing reflexibility is a
major asset. Also the exploitation of the portfolio as a tool of help leads the teachers to
change their teaching practices in science teaching. Starting from the above, the present
study proposes to analyze the effects of a training device around the portfolio. Hence the
following research question: How can the establishment of a training mechanism for
teachers who develop a portfolio improve their practice in science teaching? To this
question two hypotheses were formulated: First, the more the teachers develop science
knowledge through the portfolio, the more they acquire a mastery of the
investigation process. Secondly, when they capitalize on the knowledge acquired through
the portfolio, the better they practice investigating with their students. To test these
hypotheses, an experiment focused on a theoretical phase related to the development of
knowledge, and a practical phase on the implementation of the knowledge developed, made
it possible to compare a group of primary teachers and a group of experimental teachers. In
the light of the results obtained, the representations of the primary teachers do not vary
while those of the experimental teachers have evolved considerably. The latter develop a
reflexive character in science teaching by the precision of the investigation process.

Keywords: Portfolio, Training, Device of training, Primary school teachers, Sciences,
Approach of investigation.
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Introduction
Les enseignants dans les écoles primaires ne consacrent que peu de temps à l’apprentissage
des sciences pour des raisons diverses. Le manque de temps, la crainte de ne pas être assez
compétent, ou le manque d’informations et de formations sur les caractéristiques d’un
enseignement des sciences sont quelques raisons énumérées faisant ainsi des sciences une
discipline mal enseignée. En même temps, depuis près de quinze ans, le système éducatif
gabonais tente d’améliorer la qualité de son enseignement avec l’Approche Par les
Compétences (APC, 2005) et des séminaires multidimensionnels34. Dans la même vision,
plusieurs chercheurs ont abordé le problème de l’enseignement des sciences sous le pan de
la démarche d’investigation au Gabon parmi lesquels Tchiloumbou (2010), Lekouba (2015) et
Along (2016). Dans le but non seulement de redynamiser l’enseignement et favoriser la
réussite du plus grand nombre d’apprenants, mais aussi pour permettre aux apprenants de
développer des compétences à partir de leurs propres investigations, il est nécessaire que
l’enseignant s’approprie des méthodes, stratégies et outils, susceptibles de promouvoir
l’enseignement des sciences. Aussi, la mise en pratique d’un portfolio comme outil d’aide
pédagogique aux enseignants, s’avère être un atout à la valorisation de l’enseignement des
sciences à l’école primaire. D'ailleurs, Desjardins (2002) atteste que le portfolio est à la fois
un support à construire et une démarche réflexive à mettre en place. Cet exercice formatif
permet aux apprenants de réfléchir à leur propre parcours professionnel. Pour sa part,
Bibeau (2011) fait référence à un portfolio d’apprentissage et de développement, qui atteste
du progrès des apprenants à partir d’une sélection des données et une réorganisation des
contenus en y associant leurs propres réflexions clairement énoncées. Au regard de ce qui
précède, la présente contribution se propose donc d’apporter une réponse à la question
centrale suivante : En quoi la mise en place d’un dispositif de formation auprès des
instituteurs, qui développent un portfolio, peut-elle améliorer leur pratique dans
l’enseignement des sciences ?
1-Fondements théoriques, problématique, hypothèses et variables de l'étude
1.1. Fondements théoriques

34

Séminaires multidimensionnels : séminaire de formation avec démonstration qui prend en compte tous les acteurs du
système éducatif dans l’optique de faire asseoir une véritable formation de formateur.
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Le modèle socioconstructiviste proposé par Vygotsky (1985) reprend les idées
principales du constructivisme de Piaget (1947) en y ajoutant le rôle social des
apprentissages. Aussi, seuls les apprentissages permettraient aux formés d’atteindre un
stade de développement plus élevé. Dans ce modèle, les erreurs correspondent également à
un point d’appui pour la construction de nouvelles connaissances. Le modèle
socioconstructiviste est aujourd’hui considéré comme le modèle le plus efficace pour faire
acquérir des connaissances. C'est dans cette direction que s'inscrit la mise en pratique du
portfolio.
Le portfolio donne une opportunité à l’enseignant de vivre ses expériences
personnelles. Historiquement pensé pour le monde artistique, le portfolio s’est étendu à
l’éducation au regard de la place importante accordée au développement des compétences
dans le monde professionnel. Plusieurs auteurs portent une attention particulière aux
portfolios en éducation et en formation, et contribuent à les définir à travers leurs objectifs
et leurs contenus. Ainsi, pour Poumay (2005: 2) il est « un dossier personnel de
développement professionnel basé sur la réflexion ». Par contre, selon Barette et al. cités par
Loisy (2013 :1) « le portfolio est une présentation d’exemple de travail de l’étudiant ou de
l’enseignant et des réflexions sur ce travail ». Vu sous cet angle, le portfolio semble être un
outil approprié à l’apprenant lui permettant de progresser dans ses apprentissages de
manière autonome tout en favorisant l’autoévaluation. Il doit être dans une situation qui
l’oblige à mobiliser à la fois des connaissances et des capacités dans le but d’évaluer ses
compétences. Il rend compte aussi du cheminement personnel de l’apprenant et reste un
outil de gestion qui privilégie le principe que le formé est au centre de ses apprentissages. Il
n’est donc pas un document dans lequel on place un tas d’informations sans lien entre eux,
encore moins un recueil de production. C’est donc un apprentissage, une collection d’écrits
propres à refléter la maitrise du savoir, de l’apprenant par ses moyens propres. Ceci pour
dire que le portfolio va permettre l’atteinte des compétences attendues et favoriser la
réflexibilité. Dans le cadre de la formation des enseignants, le portfolio va être un outil
révélateur du caractère réflexif de l’enseignant formé. Ainsi, il va lui permettre de réfléchir
sur son cheminement lors de ses pratiques pédagogiques, de mieux voir ses forces et les
défis qu’il a à relever, de partager le fruit de ses réflexion avec les pairs, de se fixer des buts à
atteindre et de prendre en charge son propre développement. Le formateur laisse donc la
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place aux enseignants formés afin qu’ils évoluent ; il favorise à cet effet la métacognition35,
la motivation et l’engagement dans une forme de rapport au savoir au sens de Charlot
(2002).
Pour parvenir à développer un portfolio, il est important de concevoir un dispositif de
formation cohérent et un plan de formation adapté aux enjeux des enseignements d'un
domaine de compétences, d'une discipline ou matière donnée, mais aussi aux besoins des
professionnels ou praticiens en situation de carences professionnelles.A ce niveau, le
formateur a déjà ses objectifs et imagine bien la manière avec laquelle les apprenants seront
évalués. Il lui reste donc à trouver quel chemin emprunter ou encore quelles méthodes fautil exploiter pour y parvenir. Or, selon Masson (2009), la méthode pédagogique est la manière
dont une action se déroule, ainsi que les choix qui ont permis la mise en œuvre et la
conduite de cette action. La construction d’un dispositif ne suffit pas s’il ne contribue pas au
développement professionnel des instituteurs. Selon Lebrun (2012), il y a là une nécessité de
décrire un dispositif réputé professionnalisant, c’est-à-dire qui permet de contribuer au
développement des compétences professionnelles et des composantes identitaires chez les
instituteurs pour une transformation individuelle. Scheepers (2005) développe le dispositif
professionnalisant comme un ensemble articulé et finalisé de processus ou des moyens qui
visent clairement à faire construire des compétences et des composantes identitaires
susceptibles d’être mobilisées dans des situations-problèmes données. C'est en tenant
compte de tous ces paramètres, que nous avons opté d'élaborer un dispositif de formation
sur le portfolio autour notamment de l'enseignement des sciences à l'école primaire.

1.2. Problématique

Dans les salles de classes primaires gabonaises, lors des leçons de sciences, l’activité
des élèves se limite tout simplement à mettre en œuvre un dispositif expérimental
entièrement décrit par le maître. Ce qui met en exergue la dominance d’un enseignement
magistral où les apprenants se contentent d’interpréter les résultats d’expériences auxquels
ils n’ont pas participé. De ce fait, il apparaît clairement que les enseignants ignorent la
démarche d’investigation. Ils n’amènent pas les élèves à manipuler et à construire par eux35

Métacognition : Activité mentale qui consiste à réfléchir sur ses propres pensées.
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mêmes l’objet de leur étude. Or, selon Along (2016), à l'école primaire, les leçons de
sciences sont là des occasions pour donner à l’enfant le goût d’apprendre les sciences. Dans
ce sens, Lékouba (2015) estime que l'instituteur doit travailler comme un chercheur et
demeurer critique dans la recherche, la sélection et l’interprétation de l’information
proposée aux apprenants. Dans la même perspective, Tchiloumbou (2010) soutient que
l’idéal c’est d’aboutir à une caricature qui intègre une description et une schématisation de
l’objet.
Cependant, l’observation des leçons faites par les enseignants de la circonscription
scolaire de Libreville centre sur le thème de l’électricité montre que l’enseignement des
sciences se résume à un cours magistral. Les enseignants observés et interrogés
n’enseignent pas les sciences selon la démarche d’investigation. Leurs séquences
pédagogiques se limitent à: contrôler les pré requis, l’observation, l’analyse et la synthèse.
En même temps, depuis près de dix ans, une réflexion est menée par des inspecteurs et des
professeurs d’enseignement normal dans le sens d’améliorer l’enseignement des sciences.
Ainsi, Boudzanga Louangou (2013) pose la problématique relative à l'importance de la
démarche expérimentale notamment en sciences dans la formation des instituteurs. Partant
de ce qui précède, il y a lieu d’initier une action pédagogique qui va dans le sens d’améliorer
la qualité de l’enseignement des sciences par l’élaboration d’un portfolio à partir d’une
session de formation. Ce qui nous a conduit à poser la question centrale suivante : En quoi la
mise en place d’un dispositif de formation auprès des instituteurs qui développent un
portfolio peut-elle améliorer leurs pratiques dans l’enseignement des sciences ?

1.3-Hypothèses et variables
1.3.1. Hypothèses
En tenant compte de tous les aspects développés par un dispositif de formation, nous
formulons l’hypothèse générale selon laquelle, la mise en place d’un dispositif de formation
axé sur le portfolio, amène les instituteurs à changer leur pratique pédagogique dans l'
enseignement des sciences. De cette hypothèse générale, découlent les hypothèses
opérationnelles suivantes :


Plus les instituteurs développent des connaissances en sciences à travers le portfolio, plus ils
acquièrent une maîtrise de la démarche d’investigation.
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De même, plus ils capitalisent les connaissances acquises à travers le portfolio, mieux ils pratiquent la
démarche d’investigation avec leurs élèves.

1.3.2. Variables
Deux types de variables se dégagent à savoir :


Variable indépendante

L’exploitation du dispositif de formation à partir du portfolio est la caractéristique principale.
Pour cette variable, le portfolio va être l’outil qui retrace le niveau d’acquisition de la
démarche d’investigation. Elle découle sur deux variables dépendantes.


Variable dépendante 1
Maîtrise

Maitrise de la démarche d’investigation

Maitrise partielle
Non maitrise



Variable dépendante 2
Bonne

Pratique de la démarche d’investigation

Mauvaise

Le dispositif de formation intègre les besoins réels des instituteurs en matière
d’enseignement des sciences. A cet effet, l’enseignant utilise le portfolio comme support
pour mettre en évidence les connaissances acquises en formation afin de faire asseoir la
démarche d’investigation.

2. Cadre méthodologique et expérimental
2.1.Constitution de l’échantillon
La circonscription scolaire de Libreville Centre a constitué notre univers d'enquête.
Cette circonscription compte vingt-deux (22) écoles publiques. Chaque école a en son sein
en moyenne deux classes de 4ème année. Les écoles de la circonscription scolaire de
Libreville Centre, dans le troisième arrondissement et plus précisément celles de Belle Vue
I/A, Batavéa I, Akébé I/A et Akébé I/B ont été retenues pour notre expérimentation. A cet
effet, la population-mère était de quarante-quatre (44) instituteurs dont trente-deux (32)
sont issus de la formation de l’école normale des instituteurs de Libreville (ENIL). Pour
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rendre pratique cette recherche, dix (10) instituteurs ont constitué la taille de l’échantillon,
soit un taux de 31, 25%. Les instituteurs et institutrices formés à l’ENIL ont été répartis en
deux groupes : un groupe témoin de quatre instituteurs (4) et un groupe expérimentateur de
six (6) instituteurs, avec une expérience professionnelle de moins de dix (10) ans. Le tableau1
ci-dessous présente l’échantillon des instituteurs.

Tableau 1 : Population de l’échantillon
Ecole
Belle vue 1/A

Classe

Sexe

Formation

Expérience

4ème A/A

F

ENIL

7ans

4èmeA/B

G

ENIL

5ans

4èmeA/A

F

ENIL

6ans

4èmeA/B

G

ENIL

8ans

4èmeA/A1

F

ENIL

4ans

4èmeA/A2

F

ENIL

9ans

4ème A/A3

G

ENIL

10ans

4èmeA/B1

F

ENIL

7ans

Témoin

Batavéa 1

Akébé 1/A

Akébé 1/B

Groupe

Témoin

Expérimental

Expérimental

Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain, 2017.

Dans ce tableau, des deux groupes constitués, c’est le groupe expérimental qui va
suivre une session de formation et le groupe témoin travaille naturellement.
3.2. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental conçu permet de faire une étude comparative afin de
vérifier si le groupe expérimental développe la réflexivité par rapport au groupe témoin en
matière d’enseignement des sciences. L’objectif étant d’évaluer la pertinence non seulement
de la qualité de la formation reçue mais aussi d’envisager les changements de paradigme à
l’issue d’un dispositif de formation ponctuel.
L’expérimentation s’est effectuée en deux phases. La première théorique sous forme
d'enseignement a consisté à favoriser l’acquisition des connaissances sur le portfolio auprès
des instituteurs (formation du groupe expérimental). La deuxième de portée pratique a servi
à vérifier si le formé a intégré les éléments de son portfolio dans sa manière de dispenser le
cours de sciences (Simulation des différentes séances de la séquence sur l’électricité en
classe de 4ème année pour voir si les instituteurs se sont appropriés la démarche
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d’investigation à partir de leurs portfolios; suivi des séances de sciences en classe sur la
séquence d’électricité en 4ème année pour observer leurs comportements lors des
passations). Le tableau 2 ci-après révèle le dispositif de formation utilisé.
Tableau 2 : Dispositif pédagogique
1

Observer

Non maitrise de la démarche scientifique d’investigation ;
Situation problème
 C’est quoi faire les sciences ?
 Qu’est-ce qu’une démarche d’investigation ?
 Quels sont les enjeux de l’enseignant ?
 Quel est le rôle de l’enseignant ?
 Quelles sont les étapes d’une séquence en classe et leur fonction ?
 Quelles démarches pour chaque méthode ?
 Une séance de 2 heures pour une situation problème,
 L’attitude des élèves à la tache justifie l’atteinte ou pas de chaque situation
problème,
 Le cheminement scientifique lié à l’investigation,
 La production personnelle de chaque élève,
 La production collective du groupe/classe,
 L’institutionnalisation de la situation,
 L’attitude de l’instituteur au cours de la séance.

2

Problématique

3

Critériser

4

Inventorier les
méthodes






Expérimentation,
Observation,
Modélisation,
Recherche documentaire.

5

Recenser les moyens






Feedback,
Projection commentée,
Magistère,
Exposé/ débat

6

Choisir une stratégie



Feedback /power point

7

Préparer les moyens

8

Planifier

9

Appliquer

 Vidéo projecteur,
 Ordinateur,
 Cahier,
 Stylo,
 Marqueurs...
Mercredi 26/04/2017 de 13H à 15H
La démarche d’investigation
 Définition,
 Historique de la science,
 Étape,
 Méthode.
Mercredi 03/05/2017 de 13H à 15H
Articulation : Curriculum/ Manuel
 Sélection des savoirs en sciences physiques 4èmeannée,
 Regroupement des savoirs par thème ou séquence.
Mercredi 17/05/2017 de 13H à 15H
 Expérimentation en salle avec les élèves.
Passation des savoirs séance par séance :
1èreséance : démarche d’investigation
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2èmeséance : Articulation : Manuel/Curriculum

3èmeséance : expérimentation en salle.
Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain, 2017.

Ce tableau 2 retrace tout le processus de formation. On y trouve les savoirs à aborder
ainsi que leur passation en temps et en heures, les moyens pour y parvenir après avoir fait
au préalable une observation du problème et tout ceci sous la forme de résolution des
situations-problèmes.

4. Résultats

Les résultats présentent en phase théorique les aptitudes des instituteurs expérimentateurs
avant la formation; le développement des portfolios séquence par séquence sur le thème de
l’électricité pendant la formation et les aptitudes après la formation. En phase pratique, les
attitudes des instituteurs expérimentateurs et témoins sont présentées dans le but de les
comparer et ce à partir d’une grille où ils s’autoévaluent après leur passation.
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Sur le tableau 3, les récapitulatifs des aptitudes des instituteurs avant la formation sont
présentés.
Tableau 3 : Récapitulatif des aptitudes observées avant la formation
IE/APAVF

APAVF1

APAVF2

APAVF3

APAVF4

APAVF5

Notes/20

Observations

IE1

0

0

0

0

0

0

Non maitrise

IE2

1

3

3

1

0

8

Non maitrise

IE3

0

1

0

0

0

1

Non maitrise

IE4

1

1

0

0

0

2

Non maitrise

IE5

0

0

0

0

0

0

Non maitrise

IE6
2
1
2
0
0
5
Non maitrise
Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain, 2017.

Au regard des réponses données par les instituteurs expérimentateurs (inconnu, RAS, je ne
sais pas ...), tous vont dans le sens de la non-maîtrise de la démarche d’investigation.
L’évolution des aptitudes des instituteurs expérimentateurs avant la formation est visible sur
le graphique 1.

NIVEAU D'APTITUDES AVANT FORMATION

Graphique 1: Evolution des aptitudes avant la formation

Evolution des aptitudes avant la
formation (APAVF)

4
3.5
3

2.5
2
1.5
1
0.5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

#REF!

0
0
Instituteurs Expérimentateurs (IE)
#REF!

#REF!

#REF!

0

0

#REF!

Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du
terrain, 2017.
Selon le graphique 1, les enseignants ne présentent pas les aptitudes permettant
d’enseigner les sciences selon la démarche d'investigation. Les résultats des évaluations
varient entre 0 et 8 sur 20.Les compétences développées après la formation à partir du
portfolio sont consignées dans le tableau 4. Chaque instituteur expérimentateur élabore une
fiche de passation à partir d’une séquence sur l’électricité.
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Tableau 4 : Portfolio (PF)
Instituteurs
expérimentateurs

Portfolio

Compétences développées








Le savoir est clairement défini : Le matériel électrique,
La méthode est précisée : modélisation,
Les étapes de la méthode sont précisées et bien élaborées.
Le savoir est annoncé.
La méthode qui correspond au savoir est identifiée : expérimentale.
I.E.2
PF2
Les étapes de la méthode sont clairement étalées dans l’ordre,
L’exploitation d’une situation adaptée au contexte suivi du
problème à résoudre est apparente
 Le savoir est précis : Le circuit électrique en série
I.E.3.
PF3
 Il annonce la méthode d’apprentissage : expérimentale
 Elabore sa situation suivie de la problématique
 Le savoir annoncé : le circuit électrique en dérivation,
I.E.4
PF4
 Le contexte et la problématique sont élaborés,
 La démarche est clairement signifiée ainsi que les étapes
 Le savoir est annoncé : conducteurs et isolants,
I.E.5
PF5
 Le problème est posé dans un contexte,
 La méthode est définie et les étapes aussi.
L’I.E.6 fait la synthèse de tous les PF, il relève tous les points semblables des
I.E.6
PF6
PF en lien avec le dispositif mis en place et y apporte des éléments
complémentaires.
Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain, 2017.
I.E.1

PF1

D’après le tableau 4, les instituteurs expérimentateurs développent des compétences
liées à la démarche d’investigation à partir de leurs portfolios à savoir : la définition des
savoirs, la précision des méthodes adéquates à chaque savoir, la précision et le respect de la
méthodologie de la démarche d’investigation, l’exploitation du savoir à partir d’un contexte
et d’un problème posé. A la suite de ces portfolios, une nouvelle évaluation a été proposée
aux instituteurs expérimentateurs pour vérifier l’acquisition de nouvelles connaissances.
Cette évaluation a porté sur le même questionnaire qu’à l’évaluation diagnostique. Le
tableau 5 ci-dessous fait le récapitulatif du niveau d’acquisition
Tableau 5 : Récapitulatif des aptitudes observées après la formation (AP : aptitudes, AP:
après, F : formation, IE : instituteurs expérimentateurs)
IE/APAPF APAPF1 APAPF2 APAPF3 APAPF4 APAPF5 Notes sur 20

Observations

IE1

3

2

4

4

4

17

Maitrise

IE2

4

4

4

3

4

19

Maitrise

IE3

4

4

1

4

4

17

Maitrise

IE4

4

3

2

3

2

14

Maitrise partielle

IE5

4

4

2

1

3

14

Maitrise partielle

IE6

2

4

4

4

4

18

Maitrise

Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain, 2017.
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Graphique 2 : Evolution des Aptitudes Après Formation (APAPF)

Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du
terrain, 2017.
Le graphique 2 présente une nouvelle évolution des aptitudes des instituteurs. Il
ressort après la formation que chaque enseignant a validé les acquis; ce qui leur a permis de
booster leurs aptitudes.
Dans les graphiques 3 et 4 ci-dessous, nous avons un aperçu de l’autoévaluation des
Instituteurs de l’échantillon sur la base d’une grille avec des items bien définis liés à chaque
étape de la démarche d’investigation.

Décision
Item

Exemple de bonne pratique
Oui

1. Situation
problème

1. a
Contextualisation
1. b Problématique

2. Hypothèse

Point de vue des
élèves

3. a Le matériel
3. Expérimentation
3. b Expérience
4. Résultat

4. a verbalisation

Non

Attitudes : bonnes
ou mauvaises

Avez- vous mis le savoir dans un
contexte lié au quotidien de l’élève ?
Avez-vous amené les élèves à
s’interroger sur le problème, les laisser
chercher ?
Avez- vous laissé les élèves donner
leur point de vue sur le problème posé,
sans pour autant les influencé ?
Avez-vous apprêté le matériel
nécessaire à l’expérimentation, permis
aux élèves d’utiliser ce qu’il leur paraît
utile comme inutile ?
Les élèves ont- ils exploité le matériel
pour observer le phénomène du ?
Les élèves ont-ils décrit ce qu’ils ont
fait de façon autonome ?
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Les élèves ont- ils dit ce qu’ils ont fait
librement ? sans votre intervention
pour orienter leurs réponses ?

4. b Résultat
5. a L’instituteur

Pendant la leçon vous avez expliqué,
fait les expériences, donnez des
réponses à la place des élèves.
5. Participation
Pendant la leçon, ce sont les élèves qui
ont manipulé, qui ont expliqué, ils ont
discuté entre eux.

5. b Les élèves
6. a Méthode
passive (magistral)

6. Méthode
6. b Méthode active
(investigation)

C’est un cours magistrale, le maitre
parle, les élèves écoutent, répondent
aux questions seulement.
C’est un cours où les élèves sont en
activités, ils cherchent, manipulent,
trouvent eux même les réponses à leurs
questions.

Graphique 3 : Evaluation des Instituteurs Témoins
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Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du
terrain, 2017.
Les instituteurs témoins n’ont pas les attitudes requises pour mener à bien les
enseignements en sciences. Autrement dit, ils ne présentent que de mauvaises attitudes qui
inhibent la démarche d’investigation.

Graphique 4 : Evaluation des Instituteurs Expérimentateurs
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Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du
terrain, 2017.
D’après le graphique 4, les instituteurs expérimentateurs ont les attitudes attendues pour
mener à bien les enseignements en sciences. En d’autres termes, ils mettent en pratique
tout ce qui est susceptible sur le plan pédagogique, de donner à l’élève sa place lors des
apprentissages en sciences. La comparaison des attitudes des instituteurs de l’échantillon est
présentée dans le graphique 5 ci-dessous.

Graphique 5: Comparatif des attitudes entre instituteurs témoins et expérimentateurs
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Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA,
données du terrain, 2017.
Le graphique 5 ci-dessus démontre clairement l’écart de niveau de bonnes attitudes
entre les enseignants Expérimentateurs et Témoins. Ceci prouve que l’exploitation du
portfolio liée à la formation a eu un effet positif sur le groupe d’instituteurs
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Expérimentateurs et montre à quel point la méthode expérimentée révolutionne la
pédagogie des sciences. Il est intéressant de faire ressortir les proportions des bonnes
attitudes observées sur l’échantillon comme l’indique le graphique 6.
Graphique 6: Diagramme Récapitulatif des proportions de Bonnes Attitudes observées
Récapitulatif des proportions de Bonnes Attitudes observées
sur l'échantillon
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IT1

15%

16%
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Source : QUENTIN DE MONGRYAS et MOUAMBA MOUTSINGA, données du terrain,
2017.

Ce camembert montre la différence clairement établie entre les bonnes attitudes des
instituteurs témoins soit 7% et celles des instituteurs expérimentateurs soit 93%. Ainsi 7% <
93% ou 93% > 7%.

5. Discussion
Au regard de l'expérimentation menée sur le portfolio autour des sciences dans l'école
primaire, quels enseignements en tirer? Dans l'ensemble, chaque instituteur s’est largement
amélioré après la session de formation. De plus, les résultats montrent une évolution des
notes passant d’une façon générale de 0 à 17/20. Sur le plan théorique, il n’a pas été
possible d’évaluer les instituteurs témoins dès lors qu’ils n’ont pas reçu une formation, par
conséquent, ils n’ont pas développé de portfolio. Par contre, sur le plan pratique, ces
derniers ont manipulé le thème sur le circuit électrique, tout comme les instituteurs
expérimentateurs.
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Les résultats de l’expérimentation montrent effectivement que la formation liée à
l’exploitation de la démarche d’investigation comme processus pour manipuler les sciences,
a permis aux enseignants de développer chacun un portfolio comme outil d’aide. Cela est
visible chez les instituteurs expérimentateurs, qui en fin de compte sont passés dans le cadre
théorique, du non-maîtrise à la maîtrise de la démarche d’investigation, soit de 0/20 avant la
formation, à 17/20 après la formation. Dans le cadre pratique lors de la passation des
savoirs, les instituteurs expérimentateurs sont passés de l’état de la mauvaise attitude à une
bonne attitude. Ce qui conforte les affirmations de Desjardins (2002) et Bibeau (2011) sur la
nécessité de donner aux formés l’opportunité d’élaborer un portfolio de formation.
D'ailleurs, pour Lebrun (2012), le caractère d’une formation professionnalisant amène
l’enseignant à être réflexif. Dans le même sens, Masson (2009) confirme que la construction
d’un dispositif n’est pas une finalité si elle ne prend pas en compte le développement
professionnel des instituteurs. Ainsi, l’enseignement des sciences abordé sous cet angle
favorise comme le confirme Lekouba (2015) à travers la recherche et la sélection de
l’information. Tout comme Tchiloumbou (2010) insiste sur la caricature en ce sens qu’elle
permet de retenir les différentes étapes d’une démarche d’investigation dans le but de les
respecter pendant le cours. Ce qui amène Boundzanga Louangou (2013) à conclure qu'il
s'agit d'une occasion à saisir pour développer une démarche expérimentale.
Conclusion
Au Gabon, les contenus de formation pour l’enseignement des sciences n’intègrent pas
systématiquement les innovations pédagogiques, mettant ainsi la formation des instituteurs
en marge de la réalité du terrain.
Le dispositif de formation mis en place montre bien, au vu des résultats obtenus, que les
instituteurs expérimentateurs développent la réflexibilité dans l’enseignement des sciences
s’ils bénéficient d’une formation au cours de laquelle ils élaborent un portfolio. Ainsi à partir
de leur portfolio, les instituteurs expérimentateurs actualisent ou développent des
connaissances qu’ils capitalisent lorsqu’ils manipulent les sciences en classe. La méthode
utilisée pour parvenir à nos fins, a été le développement d’un portfolio par l’instituteur en
formation axée sur la démarche d’investigation. Elle a pris en compte d’une part, la
formation théorique et d’autre part, la mise en pratique de la démarche d’investigation avec
les élèves en classe. Il ressort que, les enseignants expérimentateurs en phase pratique,
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justifient clairement l’acquisition des connaissances à partir de leurs attitudes positives dans
l’enseignement des sciences. Par contre, les instituteurs témoins n’ayant pas eu de
formation et n’ayant pas développé de portfolio, ne s’améliorent pas dans leurs pratiques en
classe.
La construction du savoir est donc un processus dynamique qui implique certains courants
favorables à l’apprentissage tel que le modèle socioconstructiviste qui favorise le dialogue
entre les pairs et préserve le rôle d’acteurs pour y parvenir. Par conséquent, le portfolio
s’inscrit parfaitement dans

cette approche. Mais, est-il possible d’envisager d’autres

modalités permettant aux instituteurs de revisiter leurs pratiques pédagogiques dans
l’enseignement des sciences ?
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Evaluation des connaissances des méthodes contraceptives chez les élèves de seconde à Libreville
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E-mail: nancynkolomensah@gmail.com

Introduction

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (2012), environ 16 millions d'adolescentes âgées
de 15 à 19 ans accouchent dans le monde. Parmi ces jeunes mamans, certaines ne savent
pas comment éviter une grossesse, quand d'autres ne sont pas en mesure d'obtenir des
moyens de contraception. Sur cette même question, pendant de nombreuses années, la loi
gabonaise interdisait le recours aux méthodes contraceptives: l'objectif était de favoriser
une politique nataliste du fait de la faible démographie. Ce qui explique l’ignorance, le
désintéressement et les préjugés des femmes sur l’utilisation des méthodes contraceptives.
Cependant, après ratification de la convention de New-York sur les droits de l’enfant, le
Gabon a changé certaines mesures avec l’adoption de la loi n° 001/2000. Mais, du fait de la
longue interdiction de la contraception et du faible accès à l'information et aux conseils sur
l'espacement des naissances, l'avortement pratiqué en recourant à une multitude de
méthodes est resté pour bon nombre de femmes la seule méthode de planification familiale
(Nyamé, 2008).
De plus, selon la Banque mondiale (2015), chez les femmes gabonaises, le taux de
contraception demeure relativement faible et se situe seulement à 33,6%. Et, 24% d'entre
elles utilisent une méthode contraceptive moderne et 9,7% des méthodes traditionnelles.
Aujourd'hui, il est fort de constater que nos structures hospitalières enregistrent chaque
année un taux très élevé de décès liés aux avortements clandestins : les journaux télévisés et
la presse écrite en font état de manière plus ou moins régulière. Dans le même sens, les
grossesses non désirées prennent de l’ampleur dans notre société du fait d’une sexualité
précoce. En effet, plus de 46% de jeunes filles ont eu un enfant avant 19 ans. Ces grossesses
précoces entrainent le plus souvent des conséquences désastreuses dans le fonctionnement
psychologique, physiologique et biologique de la jeune fille. Dans le même temps,
l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est très pratiquée par les tranches d'âge de 14-35
ans et demeure l'une des principales causes de mortalité des femmes en couche : le taux de
mortalité étant estimé à 519 pour 100.000 naissances (EDS, 2012).
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Au regard de ce qui précède, l'objectif général de notre recherche est d'évaluer le degré des
connaissances des adolescents en milieu scolaire sur les différentes méthodes
contraceptives.
1-Approche conceptuelle et problématique
1.1. Approche conceptuelle
Notre étude sur les méthodes contraceptives s'articule autour de six concepts
fondamentaux, à savoir : contraception, contragestion, méthodes contraceptives,
évaluation, connaissances.
* Contraception :
Le terme contraception a pour origine contra (contre) et (con) ception, du latin concepteo de
concipère, concevoir un nouvel être (donner naissance). Ainsi, la contraception désigne
l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. En effet,
selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle est définie comme étant " l'utilisation
d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de
conception ou l'éviter". En définitive, la contraception renvoie à l'ensemble de méthodes
empêchant de façon temporaire et réversible la survenue d'une grossesse. On exclut ainsi
toutes les méthodes irréversibles comme la stérilisation ou ligature des trompes chez la
femme et la vasectomie pour l'homme.
* Contragestion :
La contragestion (contraction de contra-gestation) désigne un mode d'action des méthodes
de contrôle des naissances, défini par une intervention après formation de la cellule-œuf par
fécondation d'une ovule par un spermatozoïde. Par exemple, la nifépristone, médicament
anti-progestation utilisé pour l'avortement, est appelée pilule contragestive étant donné
qu'elle a un effet contragestif en agissant après la contraception. La contragestion se
distingue de la contraception qui, elle intervient avant la conception. Aussi, la pilule du
lendemain combine une action contraceptive (qui peut être inutile si la fécondation a déjà
eu lieu lorsque la pilule est prise) et une action contragestive, seule, a moins de chance
d'empêcher la grossesse. Les dispositifs intra-utérins, tout comme les contraceptifs oraux,
par exemple, peuvent agir sur la progression des spermatozoïdes et sur la nidation. Ainsi,
outre leur effet contraceptif, ils ont également un effet contragestif.
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* Méthodes contraceptives :
Les méthodes contraceptives renvoient à un ensemble de techniques et de moyens qui
empêchent la conception. De plus, elles se caractérisent par leur efficacité relative et leur
réversibilité.
* Evaluation :
L'évaluation vient du verbe évaluer, et renvoie à une" action qui consiste à fournir des
informations utiles pour éclairer une prise de décision" (Amires et al.,1996 : 19). En outre,
d'après les 100 mots de l'éducation, "l'évaluation consiste à attribuer de la valeur à un objet
(action, production, personne, etc.). Il s'agit donc d'un jugement normatif, non d'un jugement
de fait; alors que ce dernier exprime une réalité telle qu'elle est, le jugement évaluatif s'en
distingue fondamentalement car son objet est examiné du point de vue qui le dépasse"
(Rayou et Van Zanten, 2011: 23).
* Connaissance :
La connaissance se décrit comme une prise de recul personnelle ou collective par rapport à
l'information. Elle résulte dès lors du traitement intellectuel et de l'appropriation par un
individu des informations qu'il acquiert. Mais, selon le dictionnaire de l'éducation (Longhi,
2009: 97), la connaissance se définit comme l'activité de l'esprit qui saisit un objet par la
perception ou la pensée et en produit des représentations (concepts, idées, discours). De
son côté, Piaget (1973) conçoit la connaissance comme le moment où la pensée logique et
l'expérience sensorielle se rencontrent dans un processus dialectique.
1.2.

Problématique:

En France, la plupart des travaux portant sur les méthodes contraceptives ont été faits dans
le domaine médical et sont consécutifs à des études doctorales. Tel est le cas du travail que
présente Bonnet-Charles (2010) autour de la connaissance des lycéens sur les nouveaux
moyens contraceptifs. En effet, après avoir interrogé 295 élèves de seconde âgés de 14 à 18
ans, il ressort que les adolescents connaissent les différents moyens contraceptifs, mais en
même temps, ne connaissent pas leur mode d’utilisation. Ce qui ne leur permet pas de
choisir correctement la contraception qui pourrait être la mieux adaptée. L’autre
renseignement à relever est que les adolescents sont plus informés sur les méthodes
contraceptives respectivement par leurs amis, la télévision et leurs parents. Dans le même
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temps, les médecins (gynécologues) semblent avoir une faible communication des méthodes
contraceptives auprès des adolescents. De plus, l’enseignement sur les méthodes
contraceptives bien que faisant partie du programme scolaire, reste imparfait, car mal
dispensé. Cependant, Bonnet-Charles (2010) n’argumente pas suffisamment sur cet aspect
dans l’analyse de ses résultats. En effet, on ne sait pas ce qui apparaît comme manquements
importants aussi bien dans le programme scolaire que dans les pratiques enseignantes. C'est
une des dimensions que nous nous proposons de développer dans le cadre de la présente
recherche sur les méthodes contraceptives auprès des élèves de seconde au Gabon.
De son côté, Garay (2012) pose le constat paradoxal selon lequel, le nombre d’IVG est en
augmentation en France malgré la diffusion d’un large éventail de nouvelles méthodes
contraceptives. Aussi, oriente-t-elle sa problématique autour de l’évaluation des
connaissances de femmes sur les méthodes contraceptives et leurs modes d’utilisation. Dans
la même perspective, Gros (2014) se propose d’étudier les connaissances, les moyens
d’information des jeunes sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles
(IST). Pour ce faire, à l’occasion du « festival Soliday », elle interroge près de 260 jeunes âgés
de 15 à 25 ans. En effet, comme principaux résultats, bien que manifestant un manque de
connaissance évident sur l’ensemble des méthodes contraceptives, les jeunes interrogés
disent davantage utiliser la pilule (97%) et le préservatif masculin (92%). Ce qui est
intéressant dans cette étude c’est que l’école constitue un des canaux d’information pour la
majorité des répondants. Toutefois, l’auteur ne précise pas les modalités d’appropriation
des informations sur les méthodes contraceptives. Pour autant, contrairement aux élèves de
seconde interrogés par Bonnet-Charles (2010), qui ne connaissent pas l’utilisation des
moyens contraceptifs, les jeunes enquêtés par Gros (2014) ont une certaine connaissance et
utilisation de la contraception du lendemain. Toujours dans l’analyse de l’évaluation des
connaissances, Legros (2014) focalise son regard sur l’acquisition des connaissances de la
contraception et la prévention des grossesses chez les mineurs, notamment sur l’Île de la
Réunion. Concrètement, l’étude visait plusieurs objectifs, entre autres, évaluer la proportion
des adolescents ayant déjà des relations sexuelles et utilisant un moyen de contraception,
évaluer leur connaissance sur la conduite à venir en cas de rapport sexuel non protégé,
concernant le risque de grossesse. Et, comme les auteurs précités, à travers notre recherche,
nous intégrerons aussi cette relation. Car, il est important de mesurer chez les élèves de
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secondaire de Libreville à la fois le degré de connaissance et les modes d’utilisation de
différentes méthodes contraceptives.
Au niveau africain, la question de la contraception est beaucoup plus abordée dans des
rapports internationaux issus des enquêtes réalisées auprès de femmes mariée ( OMS, 2009;
Gribbe et Herffey, 2009). Pour autant, selon Ba et al. (1999),si 17% des adolescentes
sénégalaises interrogées présentent une faible connaissance des méthodes contraceptives;
2,1% d'entre elles pratiquent la contraception avant la grossesse. Cela est dû à plusieurs
barrières d’ordre éducationnel, médical, psychologique, socialet financier. Ce qui a pour
conséquence un taux élevé de grossesses précoces. Mais qu’en est-il du cas particulier
gabonais ?
Au Gabon, des quelques travaux universitaires réalisés sur les méthodes contraceptives,
l’étude de Chiesa-Moutandou et Tiemeni Wantou (2001) montre qu’il existe un facteur
limitant sur le manque d’information objective et précise des Gabonaises sur l’utilisation des
contraceptifs oraux. De leur côté, à partir d’une étude descriptive et transversale, MimbilaMayi et al. (2011) indiquent que les adolescents gabonais ont une mauvaise connaissance de
l’ensemble des méthodes contraceptives. Bien qu'axés sur la contraception, les travaux
examinés mettent l’accent sur l’évaluation en prenant en compte le point de vue des
femmes en couples, parfois déjà engagées dans la vie active ou professionnelle. Pour notre
part, nous envisageons mettre en relief l’évaluation du degré de connaissance des
différentes méthodes contraceptives associées à leur mode d’utilisation chez les élèves en
classe de seconde. D'où la problématique suivante : Quel est le degré de connaissances des
élèves de seconde sur les différentes méthodes contraceptives ? Quelles sont les sources
d’information autour des mêmes méthodes contraceptives ?
2-Méthodologie de recueil de données
La recherche sur l'évaluation des connaissances des élèves sur les méthodes contraceptives
est une étude exploratoire, transversale et descriptive à dominante quantitative.
2.1. Questionnaire comme instrument de collecte
Pour effectuer notre recherche, nous avons retenu principalement des données
quantitatives, d'où l'élaboration d'un questionnaire. En rappel, un bon questionnaire décline
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souvent la problématique de base en questions élémentaires auxquelles le répondant saura
parfaitement répondre. Concrètement, notre questionnaire s'articule autour des
caractéristiques

sociodémographiques

et

des

connaissances

sur

les

méthodes

contraceptives, notamment les sources d'information et les moyens contraceptifs.
2.2. Univers et population d'enquête
Toute recherche en sciences sociales ne peut se faire sans que l'on puisse la restreindre
dans un univers d'enquête bien défini. Cette circonscription du terrain d'enquête permet de
le situer géographiquement. En effet, notre étude a été menée dans deux établissements
secondaires publics : les lycées Léon Mba et Georges Mabignath. D'un côté, le lycée national
Léon Mba36 est situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, plus
précisément dans le quartier Batterie IV avant l'hôtel Radinson. Cet établissement compte
quatorze (14) secondes, seize (16) premières et dix-sept (17) terminales. De l'autre, il y a le
lycée Georges Mabignath qui se trouve dans le troisième arrondissement de Libreville,
précisément dans le quartier Akébé-Ville, entre la poste d'Akébé et le gouvernorat de
l'Estuaire. Ce lycée comporte seulement les classes de seconde (10), première (9) et
terminale (7). Mais, pour la réalisation de notre étude, nous avons retenu principalement les
classes de seconde. Ce choix s'est fait tout d'abord en tenant compte du programme
d'Économie Familiale et Sociale. L'autre raison repose sur l'hypothèse selon laquelle, les
élèves de seconde auraient déjà une sexualité active.
2.3. Collecte de données
L'enquête s'est déroulée dans deux établissements secondaires (lycée national Léon Mba
et lycée Georges Mabignath) auprès des élèves de seconde du 18 mai au 25 juin 2015. Pour
rappel, compte tenu de la spécificité de l'année scolaire marquée par des grèves et du temps
imparti, nous nous sommes rendue au lycée Georges Mabignath où nous avons distribué
300 questionnaires respectivement dans les six (6) classes suivantes : 2nde LE1, 2nde LE2,
2nde LE5, 2nde LE7, 2nde LE8 et 2nde LE9. La consigne était que les élèves remplissent les
questionnaires pendant l'interclasse et les déposent plus tard en salle de professeurs. Sur les
300 questionnaires distribués, seuls 152 (100 filles et 52 garçons) ont été récupérés: soit une
36

Il faut préciser que depuis quelques années, le lycée national Léon Mba a été inséré dans un ensemble plus vaste appelé
Complexe Léon Mba intégrant aussi deux collèges d'enseignement secondaire.
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perte de 148 non remplis. Par contre, au lycée national Léon Mba, nous avons réalisé
l'enquête pendant deux jours (24-25 juin 2015). Lors de la journée du 24 juin, il s'agissait
pour nous de réaliser les formalités administratives afin d'avoir accès aux salles de cours.
Pour ce faire, le censeur du second cycle nous a donné l'accord et nous a orienté vers le
surveillant général. La deuxième journée (25 juin 2015), dès 9 heures, nous avons
préalablement rencontré le surveillant général qui nous a indiqué qu'il y avait deux
bâtiments abritant les classes de seconde : le bâtiment de sciences physiques accueillant les
sept (7) classes de seconde LE et le bâtiment G qui loge les secondes scientifiques. Ainsi,
nous avons distribué pendant au moins 30 minutes le questionnaire séance tenante à tous
les élèves présents, en insistant sur le caractère anonyme de l'enquête. Ceci étant, l'enquête
a précisément débuté à 9H45 et s'est achevée vers 12H30. Le même questionnaire a été
remis à quelques groupes d'élèves rencontrés au bas du bâtiment de secondes scientifiques.
Nous accordions aux enquêtés 20-30 minutes pour le remplissage du questionnaire. Ainsi,
185 questionnaires ont été distribués, pour un retour de 179 (123 filles et 62 garçons).
3-Présentation et analyse des résultats
3.1.Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon
l'âge et le sexe
Age
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans

Garçons
5
13
16
19
20
19
3

Filles
16
50
42
49
37
24
10

Total
21
63
58
68
57
43
13

%
6,34
19,03
17,52
20,54
17,22
12,99
3,92

22 ans

3

2

5

1,81

23 ans

3

0

3

0,91

Total

101

230

331

100

Source: Données d'enquête, 2015.

De ce tableau, il ressort que l'âge moyen des enquêtés est de 16,39 ans, avec des extrêmes
de 15 et 23 ans. De plus, des 331 enquêtés dans les deux établissements retenus, 230
étaient des filles, soit une proportion de 69,49% contre 101 garçons, soit 30,51%. Enfin, il
faut ajouter que la moyenne d'âge des filles est de 17,70 ans quand celle des garçons se
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situe à 18,39 ans. Par ailleurs, comme précisé plus haut, notre enquête s'est déroulée dans
deux établissements (lycées Léon Mba et Mabignath). Et, sur les 331 élèves interrogés, 179
étaient issus du lycée Léon Mba; soit 54,08%; 152 provenaient du lycée Georges Mabignath,
soit 45,92%.

3.2. Connaissances des enquêtés autour de la contraception
Tableau n°2 : Répartition de l'échantillon selon la connaissance antérieure autour de la
contraception
Enquêtés ayant déjà entendu
parler de la contraception

Effectif

Fréquence %

Oui

269

81,27

Non

62

18,73

Total

331

100

Source: Données d'enquête, 2015.

L'enquête révèle que la grande majorité des élèves interrogés avait déjà entendu parler de la
contraception, soit 81,27%.
120
100
80
60

Série1

40

Série2

20
0

Graphique n°1: Représentativité des sources d'information sur la contraception selon les répondants

Le graphique ci-dessus présente les taux (en pourcentage) des différentes sources
d'information sur la contraception. Sur un effectif total de 331 enquêtés de niveau seconde
inscrits dans les deux lycées retenus, c'est la télévision qui enregistre le taux le plus élevé
avec 31,45%. Cette source est respectivement suivie par Internet (26,58%); l'enseignement
fait à l'école (24,16%); les amis (23,86%) et les parents (21,45%). En outre, les sources
médianes sont entre autres, les sœurs (19,33%) et les magazines (16,01%). Cependant, on
peut relever que legynécologue (6,04%); le centre de planning familial (3,92%) et le médecin
scolaire (2,11) arrivent en dernière position. Nous pouvons retenir au sortir des résultats
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obtenus, que les élèves interrogés considèrent d'abord la télévision comme moyen par
excellence d’information sur la contraception d’une part. D’autre part, à l’ère du tout
numérique, l’internet arrive en deuxième position, ce qui montre l’adaptation de ces élèves
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. L’école également ne
reste pas en marge, si nous considérons les programmes scolaires retenus par l’Institut
Pédagogique National (tant en Sciences de la vie et de la terre qu'en Économie familiale et
sociale). Ce qui montre que les élèves de seconde retiennent quelques connaissances des
enseignements reçus sur la contraception. Par contre, dans les réponses fournies par les
enquêtés, nous pouvons déplorer l’absence de fréquentation des spécialistes ou
professionnels de la santé tels que le médecin scolaire, le gynécologue, ou encore les
personnels de centre de planning familial par les élèves. Cela pourrait s’expliquer par la
pudeur qui animerait ces élèves et la peur d’être "jugés" par « ces adultes ».
Tableau n°3 : Répartition des moyens de contraception des plus connus au moins connus
Quels sont les moyens de
contraception
que
vous
connaissez?

Occurrences

Pourcentage%

Préservatif masculin

303

91,54

Pilule

277

68,58

Préservatif féminin

217

65,55

Stérilet

101

30,51

Anneau vaginal

39

11,78

Spermicides

33

9,96

Diaphragme

31

9,36

Implant

25

7,55

Patch

5

1,51

Source: Données d'enquête, 2015.

Se référant au tableau ci-dessus mettant en exergue les différents moyens contraceptifs
connus par les élèves de seconde appartenant aux deux établissements à l’étude,

le

préservatif masculin reste le moyen le plus cité par ces élèves avec 91,54%. La connaissance
de ce moyen contraceptif est suivi tour à tour par la pilule (68,58%) et le préservatif féminin
(65,55%). On note que le stérilet arrive en quatrième position avec 30,51%. A contrario,
l’implant et le patch semblent presque méconnaissables, avec respectivement 7,55% et
1,51%. Nous retiendrons que ces élèves parmi les moyens contraceptifs existants, n’ont de
perception accentuée que le préservatif masculin, la pilule et le préservatif féminin. Il faut
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tout de même souligner, que si ces élèves ont une connaissance accentuée des moyens cités
en amont, c’est parce que ces moyens restent parmi les plus classiquement utilisés. Et si
nous nous en tenons aux différentes campagnes initiées par le Ministère de la Santé par
l’entremise du Programme National de Lutte contre le Sida par exemple, les moyens qui sont
couramment présentés et surtout en considérant le coût de ces derniers, le constat ainsi
plausible reste l’accessibilité immédiate à ces moyens. Par contre, les moyens tels que
l’anneau vaginal, le patch, l’implant pour ne citer que ceux-là, restent encore inaccessibles
de par leur coût et de par la démarche médicale et autres examens de routine quant à la
compatibilité avec l’organisme des demandeurs. Par contre, à la question de savoir : "Avezvous déjà eu, en milieu scolaire un ou plusieurs cours sur la contraception ?", sur les 331
élèves de seconde enquêtés, 235 ont répondu "Oui", soit 71% contre 96 indiquant "Non",
soit 29%. Ce qui montre effectivement que les programmes du secondaire traitent de la
contraception à différents niveaux dans l'enseignement secondaire.

*Connaissance des élèves sur les nouveaux moyens de contraception
Tableau n°4 : Prévalence des élèves connaissant le patch contraceptif
Connaissez-vous le patch?

Effectif

Fréquence%

Oui

12

3,64

Non

316

95,46

Sans réponse

3

0,90

Total

331

100%

Source: Données d'enquête, 2015.

Ce tableau montre que 3/4 des élèves interrogés ne connaissent pas le patch (soit 95,46%),
seuls 3,6% connaissent le patch.
*Quel est le temps de changement de l'anneau vaginal?
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Graphique n°2: Connaissance du temps de changement de l'anneau vaginal

A travers ce graphique, on note bien que sur les 26 élèves connaissant l'anneau vaginal, près
des trois quarts ne connaissent pas son temps du changement, soit 70%. Seuls 5% ont pu
donner la réponse adéquate, c'est-à-dire, "au bout de 21 jours".

*Quel est le temps du changement de l'implant
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Graphique n°3: Connaissance du temps de changement de l'implant

Le graphique ci-dessus fait ressortir que la majorité des élèves de seconde ne connaissent
pas le temps de changement de l'implant. En effet, sur les 45 ayant connaissance de
l'implant, 66% "ne savent pas au bout de combien de temps", il faut le changer. Il n'y a que
7% qui savent que l'implant se change au bout de 3 ans.
*Quel est le temps de changement du stérilet?

Graphique n°4: Connaissance du temps de changement du stérilet

De ce graphique, sur les 163 répondants connaissant le stérilet, il ressort que 73% des élèves
ont déclaré ne pas savoir quand on peut le changer. Par contre, seuls 7% indiquent que le
stérilet se change "tous les 4 à 10 ans" (soit 2 %, "tous les 4 ans" et 5%, "tous les 10 ans") .
Ce qui est la bonne réponse.
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*Quel est le temps du changement des spermicides?

Graphique n°5: Connaissance du temps de changement des spermicides

Ce graphique montre globalement que sur les 25 élèves connaissant les spermicides, aucun
n'a été capable de dire avec exactitude le temps de changement. D'ailleurs, on note que 67%
ont répondu "ne sais pas". Seulement, 9% ont répondu "quotidiennement" et 8% "après un
rapport sexuel" se rapprochant de la vérité scientifique, c'est-à-dire leur remplacement 8
heures après le rapport sexuel (Carrère d'Encausse et Cymes, 2007, op.cit.).

4-Discussion
Pour rappel, en se proposant de travailler avec les élèves de seconde sur les méthodes
contraceptives, nous cherchons à apprécier leurs connaissances en matière de
contraception. De ce fait, les résultats de notre enquête montrent que les élèves interrogés
de seconde ne connaissent pas les nouveaux moyens de contraception. En effet, il apparaît
clairement que peu connaissent le patch contraceptif, soit 12 enquêtés (3,64%) contre,
94,46% qui ont indiqué ne pas le connaître (Cf. Tableau n°4). D'ailleurs, sur les 12 élèves
affirmant connaître le patch, aucun n'a pu dire avec exactitude au bout de combien de
temps, on pouvait le changer, c'est-à-dire, une fois par semaine (Carrère d'Encausse et
Cymes, 2007). Et, sur l'éventualité de prendre une douche avec, il apparaît que sur les 12
élèves connaissant le patch, seuls deux élèves ont répondu qu'on pouvait prendre avec, soit
16,66%. Ensuite, parmi les 26 élèves (7,55%) déclarant connaître l'anneau vaginal, seul un
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(3,84%) élève savait qu'il se changeait au bout de 21 jours 5 (Graphique n°2). S'agissant de
l'implant, la majorité des enquêtés ne la connaissent pas (84,59%) (Graphique n°3). Parmi les
45 élèves connaissant l'implant, seul 3 élèves (6,66%) savent qu'il se change au bout de 3
ans, quand 8,88% des enquêtés soulignent que l'implant ne peut se mettre n'importe où sur
le corps. Pour ce qui est du stérilet, sur les 163 élèves indiquant le connaître, 12,26% savent
qu'il se change tous les 4 à 10 ans. En même temps, 22,09% estiment qu'il (le stérilet)
n'entraîne pas de déformation sur le corps. Enfin, parmi les 25 élèves déclarant les
connaître, ils ne sont que 2 (8%) à se prononcer avec exactitude sur leur délai de
changement.
A un autre niveau, ces résultats permettent de confirmer la première hypothèse selon
laquelle, "les élèves de seconde ont des connaissances insuffisantes sur les différentes
méthodes contraceptives". Ceci est d'autant plus fort qu'à propos des moyens contraceptifs
connus par les élèves interrogés en classe de seconde, dans l'ordre, nous avons le préservatif
masculin (91,54%); la pilule, (68,58%) et le préservatif féminin (65,55%) qui apparaissent
comme les plus connus. A contrario, le diaphragme (9,36%), l'implant (7,55%) et le patch
(1,51%) se présentent comme les moyens les moins connus. (cf. Tableau n°3). Ces résultats
rejoignent d'une certaine façon les conclusions d'autres travaux réalisés auprès des mêmes
populations tant sur le continent qu'en Occident. En effet, selon l'étude congolaise (2007),
les principales méthodes contraceptives que les adolescents déclarent connaître sont
respectivement le préservatif masculin (94%) et la pilule (3,2%). Dans le même sens, les
élèves du secondaire à Ouagadougou mentionnent plus la pilule et le préservatif masculin,
comme contraceptifs les plus connus. La tendance est identique dans le contexte français,
comme l'atteste le travail réalisé par Legros (2014). En effet, pour cet auteur, "les
adolescents connaissent différents moyens de contraception, dont les plus dominants, sont
le préservatif (82%) et la pilule contraceptive (80%). Mais, les mêmes enquêtés semblent
méconnaitre des contraceptifs tels que le stérilet et le patch (Bambara, 2011). C'est
également la même situation que l'on retrouve chez les adolescents sénégalais (filles et
garçons) connaissent davantage la pilule et le préservatif masculin (Moustapha Faye, 2010).
Par ailleurs, à propos des sources d'information sur la contraception, la télévision est la
source la plus fréquemment citée avec 31,45%. Cette source est respectivement suivie par
Internet (26,58%); l'enseignement fait à l'école (24,16%) : ce qui montre bien qu'il existe un
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programme d'éducation sexuelle enseigné dans les établissements. Pour autant, les amis
(23,86%) et les parents (21,45%) ne sont pas reste. En outre, les sources médianes sont entre
autres, les sœurs (19,33%) et les magazines (16,01%). Cependant, on peut relever que
legynécologue (6,04%); le centre de planning familial (3,92%)37 et le médecin scolaire (2,11%)
arrivent en dernière position. En tout, ces résultats permettent d'invalider notre deuxième
hypothèse selon laquelle : "Les élèves de seconde ont des sources d'information moins
diversifiées sur les méthodes contraceptives".

Conclusion
A travers cette réflexion, il s'agissait pour nous de répondre à la problématique suivante :
Quel est le degré de connaissances des adolescents sur les différentes méthodes
contraceptives ? Quelles sont les sources d’information autour des mêmes méthodes
contraceptives ? Après analyse des données recueillies, il ressort que les moyens modernes
de contraception restent encore mal connus par les élèves de seconde de Libreville. Pour
l'essentiel, le préservatif masculin demeure le moyen le plus connu et utilisé. En même
temps, certains contraceptifs comme le patch ou le stérilet ne sont pas véritablement
connus (mode et temps d'utilisation, etc.). En outre, malgré le fait que les élèves aient des
sources d'information variées (télévision, radio, internet, école, etc.), ces derniers ont encore
un mauvaise connaissance des différentes méthodes contraceptives. Semble-t-il, les
méthodes pédagogiques et didactiques utilisées à l'école notamment en Sciences de la vie et
de la terre et en Économie familiale et sociale ne permettent pas aux élèves de maîtriser
l'ensemble des moyens modernes. A cela, il faut ajouter l'absence de vulgarisation de ces
moyens modernes auprès de la jeunesse. D'ailleurs, la rareté des centres de planification
familiale dans la capitale (Libreville) et sur le reste du territoire est un autre facteur à
considérer à propos de la méconnaissance fortement dégagée autour des méthodes
contraceptives. D'où l'auto-éducation, et l'entretien de préjugés autour des différentes
méthodes modernes de contraception. Au-delà des résultats obtenus, il serait intéressant de
s'interroger sur les attitudes et pratiques des jeunes face aux différentes méthodes
contraceptives.
37Cela

peut s'expliquer soit par la politique nataliste longtemps en vigueur dans le pays, soit par l'usage tardif de la
contraception moderne. Ce n'est que depuis quelques années que l'on parle du planning familial, qui semble-t-il n'est pas
encore connu par la majorité de la population, notamment les adolescents.
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Práticas pedagógicas na educação pré-escolar: promoção de aprendizagens activas e signignificativas na
classe de iniciação
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Resumo
O presente trabalho incide sobre o tema: Práticas pedagógicas na educação pré-escolar: A
promoção de aprendizagens ativas e significativas na classe de iniciação. Foram participantes
do estudo cinco professoras da classe de iniciação de duas escolas primárias públicas do
Município de Talatona na cidade de Luanda na República de Angola. Definido o problema:
Como as professoras da classe de iniciação promovem aprendizagens ativas e significativas
durante as suas práticas pedagógicas? Optou-se pelo paradigma investigação-acção, o que
possibilitou interagir com as participantes da pesquisa para melhor reflectir na acção e sobre
a acção em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Os métodos de recolha de dados
foram a pesquisa bibliogáfica; a análise documental; a observação e a entrevista. Os
objectivos que orientaram a pesquisa foram: Objectivo geral – Analisar os procedimentos
metodológicos inerentes à promoção de aprendizagens activas e significativas na classe de
iniciação; Objectivos específicos – Compreender as concepções das professoras da classe de
iniciação sobre aprendizagens activas e significativas; Caracterizar os procedimentos
metodológicos das professoras da classe de iniciação durante as suas práticas pedagógicas;
Capacitar os professores visando metodologias activas nas suas práticas pedagógicas As
professoram têm uma concepção pouco clara sobre aprendizagens activas e significativas e
as suas práticas pedagógicas reflectem.
Palavras-chave: Educação pré-escolar; processo de ensino-aprendizagem; métodologias
ativas; aprendizagens activas
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Abstract
The present work focuses on the theme: Pedagogical practices in pre-school education: The
promotion of active and meaningful learning in the initiation class. Five female teachers of
the initiation class of public primary schools from Talatona Municipality, in Luanda city, in
the Republic of Angola participated in the study. Defined the problem: How do the teachers
of the initiation class promote active and meaningful learning during their pedagogical
practices? We opted for the research-action paradigm, which made it possible to interact
with the research participants to better reflect for the action and on the action in relation to
the teaching-learning process. The methods of data collection were bibliographical research;
the documentary analysis; the observation and the interview. The objectives that guided the
research were: General objective - To analyze the methodological procedures inherent to
the promotion of active and significant learning in the initiation class; Specific objectives - To
understand the conceptions of the teachers of the initiation class on active and meaningful
learning; To characterize the methodological procedures of the teachers of the initiation
class during their pedagogical practices; Empower teachers with active methodologies in
their pedagogical practices. Teachers have an unclear conception of active and meaningful
learning and their pedagogical practices reflect this.
Keywords: Pre-school education; teaching-learning process; active methodologies; active
learning.
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Introdução
A preocupação com a infância e a educação pré-escolar é antiga e tem produzido muitas
teorias e projectos em orientações específicas de pedagogos e psicólogos como Piaget,
Vygotysk, Maria Montissorri, Kishimoto e muitos outros que propõem uma educação
centrada na criança, com o carácter lúdico, onde ela é activa na construção dos seus
próprios conhecimentos, respeitando as particularidades individuais e o ritmo da
aprendizagem de cada uma, porém até aos nossos dias ainda existe uma grande distância
entre essas teorias e as práticas pedagógicas a esse nível.
O mesmo acontece em Angola onde que a preocupação com a educação infantil tem
suscitado nos últimos tempos muitos debates públicos, criação de novas leis com
obrigatoriedade da educação a partir da classe de iniciação e reformas nos programas para a
sua melhoria com propostas educativas baseadas no construtivismo de Piaget e no
interacionismo de Vygotsky e no ludicismo de Kishimoto. Mas longe dessas teorias estão as
práticas pedagógicas dos professores que nas salas de aula continuam a praticar o estilo
tradicional absolecto, centrado no professor, do discurso, com o uso excessivo do quadro e
do caderno, atendimento ao colectivo, excesso de cópias e memorização.
Assim sendo, torna-se pertinente este estudo para que se reflicta sobre a formação contínua
dos professores que leccionam a classe de iniciação nas escolas públicas.
Esses professores devem ser formados não apenas com teorias, mas com actividades
práticas que os capacitem a actuarem como orientadores e facilitadores das aprendizagens
das crianças, criando espaço, tempo e materiais que proporcionem a elas oportunidades de
serem constructoras activas das suas aprendizagens.
Desta feita, formação proposta nesse projecto tem como finalidade capacitar os professores
da classe de iniciação com metodologias activas, em projectos pedagógicos de sala, tendo
em conta a realidade da comunidade envolvente, com a participação das próprias crianças e
suas as famílias, tanto na elaboração como na execução e na avaliação, utilizando os
recursos da comunidade e os materiais recicláveis disponíveis.
Sendo a ciência dinâmica, este estudo é apenas o primeiro passo para a iniciação a esse tipo
de projectos visando contribuir na qualidade da formação contínua do professor da classe de
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iniciação nas escolas públicas de Angola e concomitantemente na qualidade de educação e
ensino das crianças desse nível de eudcação e ensino.
Contexto: institucional, humano, material e situacional
O estudo foi realizado em duas escolas públicas, localizadas no município de Talatona na
cidade de Luanda, República de Angola.
As duas escolas, enumeradas por 1 e 2, funcionam em tês turnos, manhã, tarde e noite e
atendem a educação pré-escolar, (classe de iniciação), o ensino primário (da 1ª à 6ª classe) e
ensino secundário,( sendo o primeiro ciclo da 7ª à 9ª e o segundo ciclo da 10ª à 12 classe).
No período da manhã funciona a educação pré-escolar e o ensino primário, à tarde o ensino
secundário e à noite o ensino de adultos. A escola nº1 tem 22 salas de aula e a nº 2, 21.
Apesar de haver turmas da classe de iniciação nessas escolas, esta realidade não é
considerada, pois a sua designação é respectivamente, “Escola do ensino primário e 1º ciclo
do ensino secundário” e “Escola do esnino primário e secundário”, portanto, não é
mencionada a educação pré-escolar.
A escola nº 1 possui 129 funcionários, dos quais 110 professores, (66 do sexo feminino, três
das quais leccionam a classe de iniciação). Alberga 2.160 alunos diurnos, sendo 108 da classe
de iniciação, (68 femininos).
A escola nº 2 possui 94 funcionários, dos quais 68 professores, sendo 46 do sexo feminino,
dos quais 2 da classe de iniciação. Alberga 1483 alunos diúrnos, sendo 60 da classe de
iniciação, (46 do sexo feminino).
As duas escolas possuem equipamentos e materiais para o ensino primário e secundário.
Embora e escola nº 1 já possuir carteiras próprias para a educação pré-escolar, nas salas da
classe de iniciação, nada mais existe para esse nível de educação, (brinquedos, materiais
pedagógicos, decoração, etc).
As duas escolas pertencem ao agrupamento de escolas da ZIP (Zona de Influência
Pedagógica) nº 9 do município de Talatona.
A escola nº1 está localizada numa zona urbana enquanto a nº2, numa zona suburbana, mas
ambas são frequentadas por alunos, na sua maioria, de famílias de renda baixa, apesar de
haver alguns de famílias de renda média.
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Sendo uma zona de muita população, as salas de aula têm mais de 30 crianças, no intuito de
albergar o máximo de crianças possíveis.

Identificação e delimitação do problema
Em Angola ensino primário (da 1ª a 6ª classe) é obrigatório e gratuito, sendo garantido pelo
estado. O mesmo não acontece com a educação pré-escolar que é dominada pelas
instituições privadas que praticam preços que não estão ao alcance das possibilidades
financeiras da maioria da população que vive ao nível de pobreza.
Assim sendo, a maioria das crianças que se matriculam pela primeira vez nas escolas
primárias públicas não passam pela educação pré-escolar, constituindo uma grande
dificuldade de adaptação e desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, tanto
para as crianças como para os professores.
Para colmatar esse défice, o Ministério da Educação, em 2003 exara a lei que torna
obrigatório a anexação da classe de iniciação às escolas primárias públicas. Esta foi
recentemente actualizada pela lei nº 17/16 da Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino
de 2016, no seu artigo 23 sobre o subsistema da educação pré-escolar que reza no seu
ponto 2: - A classe de iniciação pode ser ministrada nas escolas do ensino primário.
Neste âmbito, as escolas primárias públicas passaram a ministrar a classe de iniciação a
crianças de cinco anos, (educação pré-escolar), no entanto, as infraestruturas, os
equipamentos, os materiais e recursos pedagógicos não foram adaptados a esta nova
realidade, pois as mesmas salas que atendem o ensino primário de manhã, no período da
tarde atendem o ensino secundário.
De igual modo os recursos humanos não sofreram nenhuma alteração nesse sentido, pois
no processo de recrutamento de profissionais para as escolas públicas não constam
educadores de infância e os professores não foram formados para trabalharem com crianças
do pré-escolar, tendo em conta a especificidade do trabalho educativo a esse nível.
Outro sim, é a discrepância entre a procura e oferta, tendo como consequência salas da
classe de iniciação superlotadas, no esforço em albergar o número máximo de crianças das
comunidades adjacente às escolas, comprometendo o trabalho do professor no
atendimento ao grupo.
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A partir desta problemática, começamos por levantar uma reflexão sobre a actuação
docente dos professores da classe de iniciação, tendo como base o seguinte problema:
- Como os professores da classe de iniciação promovem aprendizagens activas e
significativas durante as práticas pedagógicas?
São questões de investigação:
- Que condições existem nas escolas primárias para o atendimento às crianças da classe de
iniciação?
- Que concepções têm os professores da classe de iniciação sobre aprendizagens activas e
significativas?
- Que procedimentos metodológicos e meios de ensino são utilizados pelos professores da
classe de iniciação?
- Será que esses procedimentos promovem aprendizagens activas e significativas dos
alunos?
Relacionamento do problema com as condicionantes do contexto
De uma maneira geral podemos afirmar que nenhuma escola em estudo apresenta
condições para o atendimento às crianças da classe de iniciação, embora a escola nº1 se
destaque pelo esforço em apetrechar as salas com carteiras próprias para a educação préescolar.
A falta de formação inicial e continuada dos professores em educação pré-escolar reflectemse no seu trabalho desde a planificação, a selecção e utilização de metodologias e meios de
ensino, à avaliação durante as suas práticas pedagógicas, tratando as crianças como se de
alunos com domínio da leitura e escrita se tratesse.
A falta de directrizes e orientações metodológicas pouco esclarecedoras, o pouco
investimento dos professores na sua formação e actualização em procedimentos
metodológicos em educação pré-escolar também concorrem para isso, com aulas centradas
no professor que transmite os saberes, e os alunos que memorizam e copiam
mecanicamente, reduz drásticamente a possibilidade dessas crianças construirem algum
conhecimento significativo e desenvolver habilidades metacognitivas.
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O excesso de alunos nas salas dificulta o trabalho do professor que dirige ao colectivo, com
exigências iguais para todos, sem o atendimento às dificuldades individuais, o que produz
uma assemetria profunda no desenvolvimento de competências dessas crianças.
As exigências acima das capacidades das crianças geram a frustação, a fadiga e despersão da
atencão, portanto não produz aprendizagens.
Neste contexto, a maioria das crianças da classe de iniciação transita para a primeira classe
com muitas debilidades no que concerne às habilidades metacognitivas, a leitura e escrita,
ao pensamento lógico, conhecimento do mundo, linguagem e comunicação, como premissa
para uma escolarização de sucesso. Em consequência disso, elas vivenciam enúmeras
dificuldades no percurso de escolarização, passando por reprovações repetitivas e
consequentemente em abandono escolar precoce e todas as consequências disso para a sua
vida no futuro.
Educação pré-escolar
Silva, (1999), citado por Cardona (2008, p. 16), considera a Educação Pré-escolar, “os
cuidados e educação proporcionados às crianças por indivíduos externos ao ambiente
familiar, sendo variáveis as condições e locais em que estes serviços são prestados”.
Neste âmbito, Azevedo e Saldanha (2009, p. 54), afirmam que “não sendo um nível de
ensino, a Educação Pré-escolar é o primeiro nível de educação básica. Não há, portanto, um
currículo definido, mas antes, um conjunto de orientações curriculares. Não se ensinam
conteúdos, mas desenvolvem-se competências. Não há métodos de ensino, mas
metodologias de trabalho e modelos curriculares para a educação.”
Para Zabalza e Fornero (1998) citados por Azevedo e Saldanha, (2009, p. 48), “A construção
do espaço é iminentemente social e interlaça-se com o tempo de forma indissolúvel, ... e o
termo espaço referece-se a locais onde as actividades são realizadas e caracterizam-se por
objectos, pelos móveis, pelos materiais didácticos e pela decoração. O ambiente por sua vez,
diz respeito ao conjunto desse epaço físico e as relações que nele se estabelecem, as quais
envolvem afectos interpessoais dos envolvidos no processo – adultos e crianças.”
Hohmann et al, (1995, p. 20), refere que “a criança em idade pré-escolar gosta de imitar,
fingir, de fazer bonecos

ou modelos com cubos ou barro porque através destas actividades

pode exercitar a sua capacidade de representar o mundo. Está a aprender a distinguir
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símbolos ou representações das próprias coisas que eles figuram, embora às vezes lhe seja
difícel distinguir a fantasia, a magia, os sonhos e o faz de contas da própria realidade.”
Nesta perspectiva, a mediação competente do educador/professor orienta a criança a
vivenciar essa etapa com sucesso proporcionando-lhes múltiplas aprendizagens de forma
lúdica.
A importância da relação com família na educação pré-escolar
Segundo Oliveira, (2013, p. 176), “A criação de um ambiente colectivo mais aberto nas
creches e pré-escolas requer estreitar as relações entre a escola e a comunidade e substituir
o paternalismo ou distanciamento, porventura existente, pelo diálogo e os reconhecimentos
mútuos.”
“Os pais precisam conhecer e discutir os objectivos da proposta pedagógica e os meios
organizados para atingi-los, além de trocar opiniões sobre como o quotidiano escolar se liga
a esse plano.” (idem, p. 177)
Cabe às escolas criarem condições para que as famílias possam participar na planificação,
acompanhamento e avaliação do processo educativo.
Práticas pedagógicas na educação pré-escolar
Para Moniz, (2009, p. 56), “O modelo de projecto pretende promover uma mudança de
pensar e repensar a escola e o currículo na prática pedagógica. Com a reinterpretação actual
da metodologia, esse movimento evidencia numa pedagogia dinámica, centradda na
criatividadee numa perspectiva de construção do conhecimento pelos alunos, mais do que a
transmissão dos conhecimentos pelo professor”.
Ferran, Mariet e Poarcher (1979), citados por Oliveira, (2014, p. 869)

defendem a

instauração na instituição educativa de uma dialéctica do jogar e trabalhar. Para isso é
preciso que subsistam os jogos livres, onde os adultos não intervêm e que, por outro lado a
escola intervenha na actividade lúdica das crianças observando, introduzindo-o na sala como
um elemento pedagógico e introduzindo brinquedos educativos nas actividades.
Moniz, (2009, p. 55), afirma que o educador é considerado o promotor de aprendizagem e
do desenvolvimento global da criança, «um distribuidor de oportunidades» e acima de tudo
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um ouvinte, um observador que está sempre apoiando todo o trabalho e desenvolvimento
de cada criança.
Nesta perspectiva Hohmann, (1998, p. 29), considera que o educador deve tem de ser
perspicaz e de saber lidar com cada criança como indivíduo de modo a ir ao encontro das
necessidades individuais das crianças.
Aprendizagens activas e significativas
Campos, (2014, p. 105), considera a aprendizagem como um processo de actividade pessoal,
reflexiva e sistemática dependendo do accionamento de todas as potencialidades do
educando, sob a orientação do educador a fim de que o conduzam a um ajustamento
pessoal e sociocultural adequados.
Por sua vez Giordan (1998, p.20), “Aquele que aprende fá-lo por si próprio através daquilo
que sabe, ..., no entanto, é necessário estarmos presentes porque ele não aprende sózinho...
Para completar uma aprendizagem é necessário que aquele que aprende se aperceba da sua
estrutura, da sua importância e sobretudo da sua utilização.”
Aqui fica claro que a aprendizagem só acontece se a criança participar de forma activa e
autónoma na construção dos seus próprios conhecimentos e compreender como pode
utilizá-lo na vida quotidiana.
Objectivos da investigação
Geral


Analisar os procedimentos metodológicos inerentes à promoção de
aprendizagens activas e significativas na classe de iniciação

Específicos


Verificar as condições de atendimento às crianças da classe de iniciação



Compreender as concepções das professoras da classe de iniciação sobre
aprendizagens activas e significativas



Carcterizar os procedimentos metodológicos dessas professoras durante
as práticas pedagógicas



Verificar situações promotoras de aprendizagens activas e significativas
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Capacitar os professores visando procedimentos metodológicos
Para a promoção de aprendizagens activas e significativas na classe de
iniciação

Metodologia
Nesta investigação optou-se pelo modelo de pesquisa – acção porque promove uma reflexão
conjunta dos participantes, sobre os problemas e a sua cooperação na busca da solução. A
análise e interpretação dos resultados foram de forma descritiva e qualitativa, portanto, não
houve hipótises nem manipulação de variáveis.
As técnicas de recolha de dados foram a observação, a entrevista, a pesquisa bibliográfica,
análise documental e análise e síntese. Os instrumentos foram a grelha de observação, o
guião de entrevista, a ficha bibliográfica e o diário de campo.
Na fase primeira fase, a de diagnóstico foram participantes do estudo cinco professoras da
classe de iniciação com as idades compreendidas entre 38 e 50 anos com experiência em
educação antre 13 e 25 anos, sendo que em educação pré-escolar, o máximo 3 anos. A
segunda fase, de intervenção formativa, será realizada durante o ano lectivo 2018 com a
participação de 46 formando das duas escolas, sendo 17 do sexo feminino e três
formadoras.
Procedimentos
O estudo foi dividido em duas fases, sendo a primeira a de diagnóstico que teve a duração
de dez meses, de Janeiro a Outubro de 2017 e consistiu em três momentos:
O primeiro momento (de Janeiro a Abril) serviu para recolher algumas informações relativas
às escolas do município de Talatona e proceder à escolha de duas que cumpriam com o
critério de seleccção: possuirem salas da classe de iniciação e pertencerem ao mesmo ZAP,
(Zona de Infuência Pedagógica), e posteriormente a obtenção de uma autorização da
Repartição da Educação para a pesquisa assim como conquistar o interesse das direcções
das escolas seleccionadas e das professoras da iniciação em participarem no projecto.
No segundo momento, (de Abril a Julho), procedemos à elaboração do projecto de pesquisa
sobre o tema: “Práticas pedagógicas em educação pré-escolar – A promoção de
aprendizagens activas e significativas na classe de iniciação”. A seguir passamos à pesquisa
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bibliográfica para seleccionar os autores que suportaram o projecto e à análise de alguns
documentos oficiais sobre a Educação Pré-escolar em Angola, assim como à elaboração e
aplicação dos instrumentos de pesquisa.
O terceiro momento, (de Julho a Outubro), foi dedicado à análise, interpretação e divulgação
dos resultados do diagnóstico. Em seguida foi realizada uma apresentação e discussão dos
resultados com os directores pedagógicos das escolas e as participantes da pesquisa, tendo
sido aberto uma reflexão para a intervenção necessária para a capacitação dos professores
em metodologias activas e o uso de materiais recicláveis na elaboração dos meios de ensino.
Assim ficado aprovado que a formação seja realizada em data a combinar, com o apoio das
direcções das duas escolas em materiais e que seja alargada a outros professores do ensino
primário.

Análise e interpretação dos dados na fase de diagnóstico
A análise aos programas das diferentes áreas curriculares da classe de iniciação permitiu-nos
aferir que apesar de nas orientações metodológicas haver referência às aprendizagens
activas e significativas e à importância do jogo não educação infantil, não consta nenhuma
directriz no sentido de elucidar os professores em como pôr em prática essas teorias
durante as actividades pedagógicas. De igual modo, as planificações das instituições em
estudo e os planos diários das professoras participantes não mencionam tarefas nesse
sentido.
Todas as observações mostraram que só a escola nº 1 possui carteiras próprias para a
educação pré-escolar e que os materiais e equipamentos e organização de ambas as escolas
não são adequados à educação a este nível.
Não existem recursos pedagógicos nem estratégias didácticas para a promoção de
aprendizagens activas, pois as crianças passam a maior parte do tempo a copiarem do
quadro para os cadernos ou repetindo e memorizando os conteúdos anunciados pelas
professoras. Mesmo em algumas situações de jogos era tudo excessívamente dirigido sem
espaço para a iniciativa e criatividade, ou seja, as crianças eram estavam limitadas em
construir as suas próprias aprendizagens de forma independente.
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As professoras mostram não dominar as didácticas específicas para este nível de educação e
ensino, e isso reflecte-se nas actuações, durante as práticas pedagógicas os procedimentos
são sempre os mesmos, elas perdem muito tempo a escrever nos quadros e as crianças
muito mais, a copiarem para os cadernos, sempre seguido de uma leitura fitícia e perguntas
e respostas, fase em que a maioria não participa.
Sendo que nesta fase a maioria das crianças ainda não domina a leitura e a escrita, essas
mostram-se cansadas e desmotivadas para esse tipo de actividades.
O excesso de crianças nas salas não permite o atendimento às particularidades individuais,
sendo as aulas dirigidas ao colectivo com as mesmas exigências para todas.
As entrevistas foram dirigidas a conhecer as formações iniciais e continuadas das
professoras, experiências em educação pré-escolar, suas concepções sobre aprendizagens
activas e significativas e opinião sobre o estado da educação pré-escolar.
As respostas permitiram-nos constactar que nenhuma professora tem formação em
educação pré-escolar e que os seminários de capacitação que frequentam todos os anos,
pouco elucidam sobre metodologias activas, apenas há partilha de experiências entre elas e
aprendem canções e jogos infantis.
Nenhuma delas escolheu leccionar a classe de iniciação, todas foram indicadas pelas
direcções, pelo tempo de serviço e pela relação afectiva com as crianças. Têm pouca
experiência em educação pré-escolar.
A maioria reclama a falta de apoio em materiais e recursos didácticos, o excesso de alunos
nas salas e de directrizes nos manuais, mas consideram que existem condições para
educação pré-escolar nas escolas em estudo, acabando por apresentarem alguma
contradição.
Por outro lado, elas mostram ter uma concepção pouco clara sobre aprendizagens activas e
significativas, considerando que as crianças aprendem quando cumprem as tarefas
orientadas, quando entendem a matéria, quando participam, colaboram e quando se
comportam bem.
Consideram ainda que as crianças que com dificuldades de aprendizagem são fruto da falta
de acompanhamento dos pais que não as obrigam a fazer as tarefas em casa e por falta de
apoio em materiais.
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Sobre o programa da educação pré-escolar há divergência nas opiniões, mas a maioria
considera-o bom, abrangente e de fácil entendimento.
Deixam como sugestões para a melhoria, que as escolas criem espaços separados com salas
só para a classe de iniciação, apetrechar as salas com materiais e jogos didácticos, televisão,
computadores, capacitação dos professores nas diferentes áreas curriculares da educação
pré-escolar, recrutamento educadores de infância, auxiliares, professores de expressão
musical, educação física para a classe de iniciação e melhorar a relação escola-família.
Esses resultados vão de encontro à nossa convicção sobre a necessidade de um plano de
formação dos professores em metodologias activas para a educação pré-escolar.
O projecto de intervenção
No âmbito do projecto de intervenção foi projectado uma acção de capacitação dos
professores do ensino primário das duas escolas em estudo com metodologias activas e
participativas visando a promoção de aprendizagens activas e significativas.
Serão formadoras, a mentora do projecto e duas educadoras de infancia (mestres em
educação de infância).
A formação terá a duração de três dias e cumprirá os seguintes temas:
1- Planificação, actividades, procedimentos e avaliação na educação pré-escolar.
2- O aproveitamento de materiais recicláveis e a utilização dos recursos disponíveis na
comunidade para a educação infantil.
3- Pedagogia de projectos: o projecto de escola, o projecto do professor, o
envolvimento da família na elaboração, execução e avaliação dos projectos.
A formação será essencialmente prática com trabalhos em grupos baseados nos temas e nas
áreas curriculares da educação pré-escolar.
A avaliação do projecto será contínua e ocorrerá em três momentos:
1º- Durante a formação através das apresentações, discussões, críticas e autocríticas.
2º- Assistência às aulas para acompanhamento e verificação das mudanças,
3º- Reuniões periódicas com os professores da classe de iniciação para análise e reflexão
sobre o impacto da formação nas suas práticas pedagógicas, ajudar nas dificuldades.
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O orçamento será da responsabilidade das escolas em estudo e a lista das necessidades será
apresentada e discutida na ocasião.
Conclusão
O sistema de educação e ensino de Angola confirma a obrigatoriedade do ensino a partir da
classe de iniciação, frequentado pelas crianças de cinco e seis anos que chegam à escola
primária sem terem passado pela educação pré-escolar. Mas as escolas públicas não foram
preparadas para receberem essas crianças tanto em estruturas físicas, equipamentos,
materiais pedagógicos, como em recursos humanos, tendo em conta a particularidade da
educação pré-escolar.
Logo, podemos afirmar que ainda não existam condições nas escolas públicas do ensino
primário para o enquadramento da classe de iniciação, educação pré-escolar.
Assim, a falta de directrizes no programa e nos planos curriculares da classe de iniciação
sobre as estratégias do professor enquanto mediador das aprendizagens, a falta de
formação dos professores na área de educação pré-escolar, Os equipamentos e materiais
impróprios para as crianças dessa faixa etária, o excesso de alunos nas salas e a organização
inadequada dessas, contribuem para o surgimento de enúmeras dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem, em prejuízo para as crianças que são limitadas a cópias e
memorização cultivando aprendizagens mecânicas para algumas e nenhuma para outras
comprometendo o futuro de escolarização delas.
Apesar de esses professores assistirem a seminários de capacitação, não são treinados para
as práticas pedagógicas em educação pré-escolar, não conhecem jogos didácticos para a
exploração e resolução de problemas, logo as suas actuações docentes reflectem essa
carência, são baseadas no estilo tradicional absulecto baseado no excesso de dirigismo,
instrutivismo, mais preocupadas com o cumpriemnto dos conteúdos e nada com o
desenvolvimento de competências.
A concepção pouco clara sobre metodologias e aprendizagens activas traduzem-se nas
actividades centradas no professor, onde as crianças se tornam meros reprodutores,
«aprendizes» passivas.
Todos esses elementos negativos contribuem para que não se efectivam aprendizagens
activas e significativas na classe de iniciação e se essa situação continuar, o futuro dessas
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crianças será uma incerteza e a grande maioria enfrentará inúmeras dificuldades ao longo da
escolarização, acabando em abandono escolar precosse ou em elavados níveis de insucesso
escolar e com todas as suas consequências para elas e para a sociedade.
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Atualidade das conceções pedagógicas de Irene Lisboa
Carla do Espírito Santo Guerreiro - Instituto Politécnico de Bragança- Escola Superior de
Educação

Resumo
Pretende refletir-se sobre a posição vanguardista de Irene Lisboa, destacada figura das
Letras e da Pedagogia, no Portugal do séc XX, demonstrando a sua importância e os
contributos positivos que aportou aos contextos da Educação Pré-escolar e ao 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
Com base numa sustentada revisão biobibliográfica da autora, debruçar-nos-emos nas
seguintes facetas pedagógicas da obra ireniana: o conceito de disciplina; a importância
atribuída ao conto para a Infância; o valor dos jogos verbais e, por último, as atividades de
linguagem oral e escrita, por ela preconizadas para as crianças.
Enfatizaremos o facto de o percurso profissional da escritora e pedagoga ter sido marcado
por uma enorme diversidade de papéis e tarefas, revelando sempre uma conceção alargada
de Educação, caracterizando-a aspetos, tais como: a autonomia pedagógica, a criatividade e
a luta pela valorização da sua profissão: o “magistério primário”.
Teremos a preocupação de confrontar as posições da autora, com as orientações
pedagógicas mais atuais, para comprovar a sua visão” avant la lettre”, sobre as questões
essenciais relacionadas com o processo de ensino/aprendizagem, tais como o papel do aluno,
do professor e as metodologias usadas em contexto escolar.

Palavras-chave: Irene Lisboa, inovação, autonomia pedagógica.
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Irene Lisboa nasceu em Arruda dos Vinhos, no ano de 1892. Filha de uma camponesa muito
jovem, cedo começou a sentir a disparidade de idade dos seus pais. Apesar da vida de luxo e
atenções com que seu pai tentara prender a sua mãe, esta foge com outro homem,
deixando-a aos cuidados do progenitor, que a entrega com três anos à proteção da sua velha
companheira, que passa a ser madrinha da menina:
A madrinha era a companheira velha e espoliada do meu pai, velho também, e a
minha mãe, a rapariga do campo enganada. Por esse tempo devia a madrinha ter
uns setenta anos, o pai para cima de sessenta e a minha mãe, que bem triste
destino teve, vinte e um. Eu já era a sua segunda filha. Da primeira abortou,
obrigada pelo meu pai. Nasci pelos seus dezoito anos (Lisboa, 1993: 19).38

É neste núcleo familiar que a ―menina de velhos (Lisboa, op. cit.: 31) vai vivendo a infância,
entre a casa da Baixa Pombalina de Lisboa e a quinta de Arruda, que era uma espécie de
solar.
Com seis anos, Irene Lisboa vai para o Convento do Sacramento, que considera o seu
primeiro e cruel exílio familiar, onde esteve quatro anos, a fim de fazer a sua instrução
primária. A sua entrada aí foi marcada por um batismo tardio, com o pai a registá-la sem
filiação, consagrando-lhe para sempre o estigma de ―filha ilegítima:
(…) Este pai que me levou à igreja, ao fotografo e por fim ao convento, era o mesmo
que me inscrevia nos registos paroquiais como filha das ervas (Idem, ibidem: 22).

O convento deixou-lhe uma lembrança penosa de um espaço de clausura e tristeza, onde
não havia passeios, nem liberdades. Aí aprendeu a ler depressa, como forma de saída e
regresso a casa:
No convento, onde fui internada aos seis anos, (…) não havia passeios, nem
liberdades, tudo era triste (…) das irmãs a ideia que sobretudo tenho é a de calma e
de tolerância apagada. Pessoalmente elas não me tornavam infeliz. O que me
deprimia, suponho-o hoje, era aquela atmosfera tristonha, de sufocação, a reclusão,
o afastamento do mundo (…) No convento, aprendi a ler depressa; o meu pai dizia38

As diferenças sociais entre os latifundiários e os trabalhadores rurais, entre os patrões e empregadas, marcam a
infância de Irene Lisboa. ―Com as criadas, aprende as conversas das mulheres pobres que a faziam conhecer
bem toda a arraia da cidade, muito diferente da do campo. Uma gente e outra formavam uma sociedade viva
onde os seus sentidos se iam exercitando, aparecendo, mais tarde, retratados na literatura (Nóvoa, 2003: 774).
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me que mal soubesse ler me tirava de lá; naturalmente para me conformar (Lisboa,
op. cit.: 22 - 23
Aos dez anos, vai como aluna interna para o Colégio Inglês, onde esteve até aos treze.
Comparado com o convento, o colégio é considerado mais alegre, moderno e cosmopolita.
Para além do ensino que lhe proporcionou, trouxe-lhe oportunidade de convívio com
raparigas da sua idade, sendo nesta fase que radica o início do prazer da escrita, partilhado
com outras raparigas, já que faziam contos que vendiam umas às outras:

O colégio inglês não se parecia nada com o convento. Era muito mais alegre, mais
moderno e cosmopolita. Tinha um aspecto folgado (…) Um dos prazeres das minhas
companheiritas, durante umas temporadas foram as tentativas literárias. Fazíamos
contos, que vendíamos umas às outras. Alguns deles eram pagos a bolos de coco.
Um dos meus contos, que mais tarde vim a publicar, naturalmente já transformado,
foi gerado nessa era e logo com o título das três pedrinhas encarnadas. Enchíamos
cadernos com as cópias destes trabalhos (Idem, ibidem: 54 e 60).

Em relação ao conjunto das professoras, Irene transmite uma imagem positiva, agradável,
diferente das mulheres que até então conhecera. Este aspeto é revelador da importância
que elas tiveram na sua formação

A directora era uma francesa alta, robusta, trigueira e feia, mas pessoa agradável
(…) A vida no colégio seguia bem a linha do seu temperamento, lá nada era
mesquinho. Comia-se bem, tinha-se bons professores, os mais em voga no tempo,
os castigos não desgostavam a ninguém e os modos das raparigas eram livres
(Lisboa, 1999: 56-57).

A adolescência mudou bastante o cenário familiar de Irene Lisboa. Na propriedade da
madrinha, a nova amante do pai, a que ela apelida de ―velha maldita (Lisboa, 1994: 24) vai
tratá-la como uma intrusa, fazendo-a ―crescer precocemente. Uma adolescente indefesa,
mas orgulhosa, sentia-se profundamente magoada pelas ofensas desta mulher que permitia,
inclusive, que as criadas a achincalhassem. Chamavam-lhe filha do José da Agrela (Filha
ilegítima), espalhando-se, entre a gente do povo, que o pai a desprezava e que, agora que
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era pai de um filho homem, não fosse capaz de erguer a voz para a proteger. Para culminar a
já péssima situação, o próprio pai expulsou a filha de casa, deserdando-a. A partir daí, Irene
não voltaria mais a ver o pai:
Dois anos bem infelizes passei nesta situação. Foram dois anos em que troquei a
pele de criança pela de mulher, mas sem as demoras e as curiosidades graciosas e
veladas das raparigas das outras famílias. Vivi muito rebaixada e desorientada, sem
o amor de ninguém (Lisboa, 1993: 80).
Com quinze anos, passou a viver em Lisboa com a madrinha, experimentando um
sentimento de liberdade e felicidade. No liceu, conheceu novas colegas, entre as quais Ilda
Moreira, que viria a ser a sua melhor amiga e companheira de ideais até à morte. Passou a
ser valorizada socialmente, graças às suas capacidades intelectuais, que faziam dela
presença constante no Quadro de Honra, e chegou a ser eleita como Chefe de Turma. É
então que começou a desejar a independência. Ao verificar que o pai e a sua atual
companheira estavam a delapidar a fortuna da madrinha, dirigiu-se ao procurador do pai e
propôs-lhe tomar a direção da casa. Como resposta, a mulher pôs a casa a saque e, com a
conivência paterna “raptou” a madrinha.
Deserdada e só, Irene não se rendeu: procurou trabalho em casas particulares como
governanta, até que decidiu ir viver com o padrinho, em Belas para poder continuar os seus
estudos.
Se nos colocarmos numa perspetiva diacrónica, notaremos, na vida profissional de Irene
Lisboa, uma influência muito forte das experiências tidas durante a Infância e a Juventude
que se projetarão na sua ação educativa. De algum modo, ela compensa e repara o seu
passado ao proporcionar às crianças o que não teve da parte dos adultos que viveram com
ela:

A forma e a fragilidade dos vínculos afectivos, agravados por separações penosas,
repercutem-se na sua concepção educativa. As primeiras experiências sociais fora
da família, onde se sentiu abandonada e entregue a si própria, levam-na a dedicar
uma atenção muito especial aos problemas da relação pedagógica e vão influenciar
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a importância que dedica ao sentir infantil e à tomada de decisão de defender a
infância num período vulnerável (Nóvoa, 2003: 775).
Com 18 anos, conjuntamente com Ilda Moreira, Irene Lisboa optou pelo Magistério Primário,
não sendo conhecidas outras razões que não o facto de ter mais rapidamente acesso à
independência do padrinho, com quem vivia. Outra das razões, que seria mais tarde
adiantada pela autora, era a de procurar, nos estudos e nas atividades intelectuais, o refúgio
para um estado de carência fruto de uma infância e de uma adolescência, excecionalmente
perturbadas. Os estudos na Escola Normal Primária decorrerão entre 1911 e 1914.
O tempo de formação inicial foi, sobretudo, importante como lugar de socialização,
constituindo, simultaneamente, um impulso na sua autoformação. Um dos centros de
interesse para si mais motivadores é a literatura e a escrita, estando ligada à fundação do
primeiro jornal das normalistas: Educação Feminina, que se apresentava como uma
publicação quinzenal literária, científica e artística. Irene Lisboa e Ilda Moreira investem na
autoformação, através de leituras especializadas em Educação e Pedagogia. Conjuntamente,
organizam uma biblioteca pessoal, adquirindo livros atualizados de que tinham informação.
Após a conclusão do seu curso, com dezoito valores, Irene foi nomeada professora efetiva na
Escola do Beato, onde quer a freguesia, quer a escola eram pobres. Entrou, então, numa fase
da sua carreira centrada nos problemas socioeducativos, em que mudou a compreensão da
função do Professor, através da reflexão sobre o seu próprio modo de Educar, tendo em
vista as necessidades das crianças:
Quando entrei para as escolas não sabia como ensinar. (…) A mestra nova que tem
o luxo de aborrecer a rotina julga que dá grandes saltos a cada momento: aboliu as
cópias, proibiu as delações, castiga pouco e aconselha, estabelece as composições
escritas e orais, os cálculos e os problemas dos alunos, etc. E se vê a classe animada,
palpável nos seus esforços, contenta-se. A minha simplicidade trazia-me satisfeita
às vezes. (…) (Lisboa e Moreira, 1926: 406).

Com base na legislação de 1911, no quadro da Reforma de Ensino de António José de
Almeida, abriram-se duas escolas infantis, em Lisboa, na Zona da Tapada, num edifício novo,
da autoria de Raúl Lino. Devido à falta de educadores especializados para esta área
educativa, os professores foram escolhidos por convite, uma vez que a docência exigia a
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preparação e apresentação de um programa. Irene Lisboa e Ilda Moreira prepararam-se para
o cargo, durante as férias de Verão, fazendo leituras de Maria Montessori, Felix Klein e Ovide
Decroly. Ambas elaboraram o esboço de um programa para este ― “Primeiro Ensino”,
constituído por exercícios de linguagem (rimas, trava-línguas e histórias), canto, desenho,
trabalhos manuais, iniciação à leitura, escrita e cálculo, jogos infantis e, até, ginástica
rítmica. As escolas de educação infantil funcionaram somente até 193639, altura em que
foram extintas por ordem do Estado Novo, perdendo o Ensino Infantil a possibilidade de se
oficializar e institucionalizar.
Durante o período que decorreu entre 1920 e 1938, Irene Lisboa seguiu as principais
diretrizes da Escola Nova: centros de interesse (de base decroliana), o método de observação
(inspirado na escola montessoriana) e o trabalho de grupo e a disciplina livre, sempre
presente nos três aspetos anteriores. Ao mesmo tempo que decorria a experiência nas
classes infantis, Irene Lisboa ia dando conta dos resultados do ensaio em artigos publicados
na Revista Escolar, com início em janeiro de 1926, e em relatórios às autoridades. Iniciou a
colaboração com a revista Escola Primária, em 1928, escrevendo textos literários e críticos
sobre o apoio prestado às crianças portuguesas (ou melhor, a falta dele), acerca da
necessidade de leitura e investigação permanente do professor e sobre a qualidade (ou falta
dela) dos livros escolares.
O ano de 1929 marca o início da experiência europeia de Irene Lisboa. Através do
reconhecimento do seu trabalho de educadora de Infância obtém em 1929, uma bolsa da
Junta Nacional de Educação para frequentar o Curso de Pedagogia do Instituto Jean Jacques
Rousseau, em Genebra. O confronto com o saber dos pedagogos europeus produziu-lhe uma
sensação de nada saber, um sentimento de inadaptação. É dessa situação vivida com alguma
dificuldade que dá conta nas cartas que escreve aos amigos, especialmente a Ilda Moreira:

(…) Encandeada pelo alto nível de cultura dos mestres de l’Institut- ela que se
considerava simples autodidacta do ensino duvidou das suas possibilidades e
ascensão. Sentiu-se sem pé, desnorteada e vencida pelo que lhe pareceu uma
avalanche de toda a sabedoria. Desse estado deprimido e ansiado, deu mostras nas
aflitivas cartas que recebi na época. Depois, é claro, venceu-se (Moreira, 1992: 2728).
39

Exceto o caso da Escola Infantil de Bragança, extinta em 1934.
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A realização do estágio na Maison des Petits, agregada ao Institut des Sciences de l’Education
e a conclusão do curso de Pedagogia, em março de 1931, foram a demonstração acabada de
que a fase tumultuosa de adaptação tinha terminado. Irene Lisboa parte no ano de 1931
para a Bélgica e França (viagem custeada por si própria), onde observa experiências cruciais
para a compreensão de modelos e processos pedagógicos da Educação Nova, que lhe
trazem um reconhecimento da sua prática:
Em 1929, escreveu O Livro da 2º para eu ler, com ilustrações de Ilda Moreira e nesse mesmo
ano iniciou a sua colaboração na Seara Nova, com textos de divulgação da Escola Nova.

Manifesta-se uma maior sistematização do trabalho, no conhecimento dos
princípios teóricos que influenciaram o seu projecto educativo. O relatório que
então elaborou enquanto bolseira (1933), As Modernas Tendências da Educação
(1942) e A Psicologia do desenho Infantil (1942) são obras elucidativas da sua
perspectiva de educação da infância e da sua capacidade crítica sobre os problemas
da educação (Nóvoa, op. cit.: 780)

De regresso a Portugal, Irene Lisboa foi nomeada inspetora-orientadora do Ensino Primário e
Infantil, a 26/5/1933. A partir desta data, efetuou reuniões de trabalho frequentes com as
professoras das classes infantis, visitou as escolas, proferiu conferências e editou vários
trabalhos. Tomando literalmente a designação do cargo em que fora investida, Irene Lisboa
orientou as professoras de várias secções que tinham sido criadas em Lisboa, visitando as
aulas a que propositadamente e longamente assistia, ou reunindo-as para palestras suas ou
de colegas que comunicavam os resultados das suas atuações. Foi uma época de trabalho
intensivo de colaboração e de muito e útil desenvolvimento para a prática do ensino infantil
(Moreira, op. cit.: 28).
Toda a sua produção escrita é significativa para apoio à formação das professoras que
exerciam atividade nas “classes infantis”. Nos anos 1935-1936, o seu pensamento é
divulgado na revista: A Escola Portuguesa, publicando sob o pseudónimo: Manuel Soares. É
também com este pseudónimo que assina várias conferências de grande valor pedagógico.
Entre elas destacam-se: O Primeiro Ensino, Froebel e Montessori, O Trabalho Manual na
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Escola e A Iniciação do Cálculo. Mais tarde, e já com o seu nome, editou A Psicologia do
Desenho Infantil e Educação.40
Enquanto desempenhava as funções de inspetora-orientadora, lecionava também a
disciplina de Pedagogia do Ensino Infantil, na Escola Normal Primária de Lisboa, que incluía a
orientação das estagiárias do Ensino Infantil.
As secções infantis, como vimos, foram extintas em julho de 1938 por decreto do Estado
Novo. Antes, porém, já Irene Lisboa tinha sido afastada das suas funções de inspetoraorientadora e agregada aos funcionários da Junta Nacional de Educação. Depois destas
funções no Ministério, que certamente lhe desagradariam muito, dado o seu caráter, desde
sempre vocacionado para a prática pedagógica, foi-lhe proposta uma opção: ou um lugar de
professora na Escola Normal de Braga ou a reforma. Escolheu a segunda, o que não nos
espanta, pois esta cidade seria para ela um meio afastado, desconhecido e restrito. ―Nas
circunstâncias em que ela para lá iria, era o sítio de um degredo imposto (Moreira, op. cit.:
29).
Ao ser afastada do Ensino, fica privada de uma parte da sua realização como pessoa. É então
que encontra uma forma de ser fiel à sua identidade: escreve, fala, divulga o seu projeto
pedagógico e educativo. Nesta altura, dedica-se também à escrita de cariz intimista e
biográfico, com as obras: Solidão (1939) e Começa uma vida (1940).
Mesmo à medida que o regime acentuava a sua política ditatorial, Irene agudizava as críticas
à Escola e à Administração pública, sob o pseudónimo de Manuel Soares ou Suarez, mais
tarde, utiliza também os pseudónimos de Airina e Carlos Taveira, na revista, Os Nossos Filhos
(dedicada à educação informal dos pais). Recebe convites para falar publicamente (em
associações culturais, operárias, literárias, etc.) sobretudo sobre a vida da Criança na Escola.
Torna-se, progressivamente, mais incisiva, não só na crítica que faz à Instituição escolar, mas
sobretudo ao poder político:
Irene Lisboa é uma defensora da liberdade; nunca pertenceu a nenhum partido
político, mas as suas amizades, tais como o maestro Lopes Graça ou o escritor

40

Sublinhamos que Irene Lisboa realizou conferências que eram verdadeiras ações de formação, por todo o país, como:
Porto, Espinho, Póvoa de Varzim, Almada, Alcobaça ou Marinha Grande, tendo, algumas delas, chegado a ser proibidas.
Notou-se sempre por parte do poder instituído um olhar desconfiado sobre a pedagoga e escritora, até no final da sua
carreira. ―Gomes Ferreira, num artigo sobre Irene Lisboa publicado em O Jornal, lembra-se de ver, com espanto, colado na
Avenida da República, um jornaleco, inspirado pela polícia política, onde lhe chamavam: Irene Moscovo. (Nóvoa, op. cit.:
781).
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Gomes Ferreira, bem como as posições que toma como educadora e escritora
tornam-na figura não-grata ao regime vigente (Nóvoa, op. cit.: 781).
A partir de 1940, Irene Lisboa dedica-se intensamente à escrita, continuando a afirmar-se
como mulher que teima em construir uma vida onde se destaca a dimensão profissional.
Publica as suas obras com o pseudónimo de José Falco e escreve artigos de crítica social com
o pseudónimo de Maria Moira. Só a partir de 1954, assinará todas as obras com o seu nome
verdadeiro.
O percurso profissional da escritora e pedagoga foi marcado pela diversidade de papéis e
tarefas. Revelando sempre uma conceção alargada de Educação, caracterizam-na aspetos
como: autonomia pedagógica, criatividade e a luta pela valorização da sua profissão. Foi
distinguida como conferencista, recebeu convites de várias entidades e editou publicações
sobre pedagogia. No entanto, paradoxalmente, foi marginalizada e depois excluída do
Ensino e o mesmo se passou em relação à sua literatura. Foi reconhecida e valorizada, como
escritora, pela crítica e pelas principais figuras das Letras nacionais, mas o insucesso de
vendas dos seus livros revela a falta de leitores para as suas obras.
Morreu a 25/11/1958 e em 1969, foi publicada a notícia da atribuição do seu nome a uma
rua de Lisboa. Seria preciso, porém, esperar pela Democracia para que lhe fossem prestadas
homenagens públicas. Na Assembleia da República, em 1987, foi feito um voto de
congratulação no 60.º Aniversário do seu primeiro livro e, nesse ano, um grupo de
professores criou o Instituto Irene Lisboa, destinado à formação e à divulgação pedagógicas.
Em 1989, foi-lhe concedido, a título póstumo, o grau de Comendador da Ordem da Liberdade
e, em 1992 e foram organizadas as comemorações do centenário do seu nascimento,
nomeadamente com uma exposição na Biblioteca Nacional. Em jeito de conclusão, sobre o
percurso biográfico de Irene Lisboa, citaremos Vergílio Ferreira:

O que de Irene Lisboa nos ficou foi toda a sua obra, como lição de reconquista do
que o hábito se esqueceu, lição de generosidade, de reinvenção do mistério, de
revalorização do que foi desvalorizado, do reconhecimento de que uma mão cheia
de nada só o é de coisa nenhuma quando o nada está em nós (Ferreira cit.
porNóvoa: 783).
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A palavra e a imagem na construção de significados
Carla do Espírito Santo Guerreiro e Cristina Magalhães
Instituto Politécnico de Bragança- Escola Superior de Educação

Resumo

Pretendemos refletir sobre o uso da linguagem verbal e icónica nos contos: O beijo da
palavrinha e Ynari- A menina das cinco tranças, da autoria dos autores lusófonos Mia Couto
e Ondjaki, respetivamente. Isso significa dizer que discutiremos a importância do emprego
simbólico de determinadas palavras na constituição de um espaço simultaneamente mítico e
humano. Também será analisado o texto icónico, que acompanha os contos, da autoria da
ilustradora Danuta Wojciechowska, que consideramos ser fundamental na co-construção do
sentido dos textos.
A metodologia adotada será de índole analítica, com recurso a apurada revisão bibliográfica
sobre a importância da linguagem verbal e da icónica na composição do álbum ilustrado de
potencial receção infanto-juvenil, pretendendo constatar que este tem uma grande
importância formativa nas 1.ª e 2.º infâncias (Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico).
Confirmaremos como as obras: O beijo da palavrinha e Ynari-a menina das cinco tranças, são
contos que espelham uma cultura e uma axiologia africanas e, em última instância, refletem
lírica e filosoficamente acerca da existência humana, da importância dos sonhos e do poder
revitalizador da(s) linguagem(ns).

Palavras-chave: álbum ilustrado, autores lusófonos, literatura para a Infância
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1-Mia Couto: O beijo da palavrinha ou o poder transfigurador das palavras

Mia Couto é um escritor moçambicano, tendo nascido na cidade da Beira em 1955, filho de
uma família de emigrantes portugueses. António Emílio de Leite Couto, de seu nome
completo, viria a adotar o nome literário de Mia Couto, em parte porque o seu irmão,
quando pequeno, tinha dificuldade em pronunciar o seu nome completo e o chamava pelo
diminutivo “Mia”, mas também porque este escritor sempre nutriu uma enorme paixão por
gatos. Tendo, ainda criança, no seio da família, chegado a manifestar o seu desejo de ser um
deles.
Ele é considerado um dos nomes relevantes da nova geração de escritores africanos que
escrevem em português e este estatuto foi conquistado, não só pelo modo como descreve e
trata os problemas e a vida quotidiana do Moçambique contemporâneo, mas
principalmente devido à criatividade poética da sua criação literária, numa constante
descoberta de novas palavras que resultam num processo de “mestiçagem”, como ele
próprio refere, entre o português erudito e as várias formas e variantes dialetais
introduzidas pelas populações moçambicanas.
Há quem o considere uma espécie de mágico da língua, porque no ato criativo apropria,
recria e renova a língua portuguesa em novas direções.A escrita tem sido sempre a sua
paixão, envolvendo, desde a poesia, em que se estreou em 1983 (A Raiz do Orvalho), até à
escrita jornalística, passando pela prosa e a ficção. As questões do modo ou do género
literário em que se exprime não são para o autor decisivas, uma vez que ele escreve
basicamente “pelo prazer de desarrumar a língua” (Couto, 2002).
As questões mais importantes presentes na sua obra literária são as que se relacionam com
a vida do povo moçambicano, que saiu há cerca de trinta anos de uma guerra civil e ainda
evidencia as terríveis cicatrizes deixadas pelo conflito e onde ainda persiste uma tradição de
transmissão da literatura, saberes e costumes, por via da oralidade.
Mia Couto envereda por uma escrita que liga a tradição oral africana à tradição literária
ocidental. Alguns autores intitulam-no de “escritor da terra” precisamente porque na sua
expressão única e original, descreve as próprias raízes do mundo, explorando a natureza
humana e a sua relação umbilical com a terra.Deste modo, o autor tem vindo a tornar-se um
dos nomes moçambicanos mais traduzidos, conseguindo com a sua linguagem, rica em
neologismos, transmitir-nos a sua interpretação da beleza interna das coisas. Ao inventar
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palavras está a adivinhar a natureza secreta daquilo a que se refere e percebemo-las como
se nenhumas outras as pudessem substituir.
O escritor leva-nos para universos fantásticos, paralelos ao mundo que conhecemos. Os
universos do sonho e das histórias…Para o autor, a divisão estabelecida entre literatura para
adultos e para crianças não faz muito sentido, afirmando que não sabe o que é isso de
escrever para crianças. A literatura, toda ela, tem essa função de nos inventar uma infância e
é isso que ele faz ao pretender moldar a língua, colocá-la em estádio de infância.
No entanto, esta incursão do escritor por um universo mais infantil acaba por ter o sabor de
um regresso ao passado, aos tempos em que, na Beira, ouvia as histórias de João
Joãoquinho, um menino negro que com ele foi criado, recheando o imaginário e a infância
de contos que ainda hoje se refletem na sua produção literária.
A forma como o autor se inicia na escrita para crianças é simultaneamente amorosa e
convicta, porque o seu discurso é pautado por uma delicadeza evidente, o que se comprova
através de uma criação textual, em muitos momentos, lúdica, que se manifesta na escolha
vocabular e no ritmo da narrativa, ambos, claramente, ao serviço de um público infantil. A
própria existência de um incipit: “Era uma vez uma menina que nunca vira o mar…” (Couto,
2008: 6) remete de imediato para a fórmula inicial da maior parte das estórias dedicadas à
Infância.
A estória, por nós escolhida: O beijo da palavrinha, passa-se numa aldeia, não denominada,
“tão interior, que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz” (Couto,
idem, ibidem: 6). A personagem principal e o seu núcleo familiar são o retrato da desolação,
da carência e da solidão. O próprio nome da menina protagonista denota toda essa miséria e
fragilidade: “Maria Poeirinha”, de tal forma que até nos seus sonhos, lugar próprio de
devaneio, de escape da dura realidade, a menina é modesta: “(…) tinha sonhos pequenos,
mais de areia do que castelos”( Couto, idem, ibidem: 6), embora de vez em quando
sonhasse que se convertia na água do rio, mas que logo evaporava no contacto com o chão
árido do lugar onde vivia.
A menina levava uma vida tão dura que acaba por adoecer. É neste momento do conto que
entra em cena a personagem do tio Litorânio, cujo nome remete de imediato para a palavra:
litoral, evocando um cenário de mar e abundância, muito diferente daquele que rodeia as
personagens da estória. É este tio que sugere que a cura de Maria está no mar, mas “a
menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível”. É então que o seu irmão, “Zeca
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Zonzo, que era desprovido de juízo” (Couto, idem, ibidem: 6) tem a ideia de escrever a
palavra MAR num papel e fazê-la percorrer as letras com o dedo. É então que as letras da
palavra assumem um poder imenso e transfigurador, transmitindo um significado que
permite a Maria a evasão de uma realidade de interior, marcada pela doença e o sofrimento
para uma dimensão marítima de felicidade e libertação espiritual.
Deste modo, citamos o diálogo, entretecido de amor e ternura entre os dois irmãos:
a letra m “é feita de vagas, líquidas linhas que sobem e descem. -É isso manito. Essa
letra é feita por ondas.” (Couto, op. cit.: 20) (…) a seguir é um a. É uma ave, uma gaivota
pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria (Couto, idem, ibidem: 22). –E a
seguinte letrinha?- É uma letra tirada da pedra. É o r da rocha. E os dedos da menina
magoaram-se no r duro e rugoso, com suas ásperas arestas.
Como é visível, a experiência proporcionada pela linguagem, presente no diálogo entre os
irmãos, torna-se tão intensa que chega a ser mesmo sensorial, como é visível também nas
palavras da personagem Jaime Litorânio: “-Calem-se todos: Já se escuta o marulhar!” (Couto,
op. cit.:25)
E então que, sentindo-se tocada pelo poder transfigurador da língua, Maria Poeirinha se
transforma em gaivota e parte rumo ao desconhecido.
Acreditamos que com este pequeno resumo, seja possível, a seguir, acompanhar o percurso
pelo qual se procura compreender o processo de produção dos sentidos do texto. Optámos
por dividi-lo em quatro momentos e, partir deles, abrimos espaço para uma análise mais
atenta, levando em conta a memória que reveste discursivamente a elaboração simbólica de
personagens e trama.
Aquele que considerámos o primeiro momento, engloba os parágrafos iniciais. Nesta
primeira parte, somos apresentados às personagens principais: Maria Poeirinha e seu irmão
Zeca Zonzo. Este, segundo o narrador, era assim denominado por ser “desprovido de juízo.
Cabeça sempre no ar, as ideias lhe voavam como balões em final de festa (Couto, op. cit.: 6).
Como se pode observar, nos exemplos já apresentados, o emprego da onomástica apresenta
caraterísticas que compõem os personagens.
O segundo momento é marcado pela entrada em cena de uma nova personagem e com ela
surge a primeira situação de desequilíbrio, ao alterar a pasmaceira: que não era somente
uma caraterística da personalidade de Zeca Zonzo, como diziam, mas da vida na aldeia.
Trata-se de Jaime Litorâneo, tio das crianças, o mesmo que vê no mar, como o próprio nome
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permite antecipar, a resposta para as necessidades da aldeia: “A fome, a solidão, a palermice
do Zeca, tudo isso o tio atribuía a uma única carência: a falta de maresia” (Couto, op. cit.:10)
Litorâneo não vê outra saída para os problemas da vida, em geral e da doença de Poeirinha,
em particular, que não o contacto com o mar. “O Tio não teve dúvida: teriam de a levar à
costa. Para que se curasse, disse ele” (Couto,idem, ibidem: 12).
“Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: lugar dos nascimentos,
das transformações e dos renascimentos. (…) Vem daí que o mar é ao mesmo tempo a
imagem da vida e a imagem da morte” (Chevalier e Gheerbrant, 1982:780). Dentre tudo o
que ele possa representar, o sentido que na história se constrói para ele é o de lugar da luz
que nasce das águas profundas, lugar imaginário que acolhe, no final, Maria Poeirinha como
a uma gaivota que nele mergulha.
Naquele que consideramos o terceiro momento, surge um novo desequilíbrio: Poeirinha
adoece gravemente. A morte avizinha-se. Jaime Litorâneo sem hesitar prescreve uma ida à
costa como alternativa infalível para a cura da sobrinha: “Para que ela se curasse, disse ele.
Para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e ondas. E descobrisse
outras praias dentro dela” (Couto, op. cit.:12).
Antes que se pudesse iniciar qualquer preparativo, o estado de saúde da menina já não mais
permite deslocações. É nesse momento da história que o irmão Zeca, justamente aquele tido
como aéreo e apalermado, toma uma atitude inesperada e ao invés de confirmar o que
todos pensavam “que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes. E o sol em
cima, como vela em bolo de aniversário” (Couto, op. cit.:16), apresenta o mar à irmã. “(...)
Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta. - Vou-lhe mostrar o mar, maninha” (Idem,
ibidem:14).
Já sem conseguir distinguir imagens, Poeirinha é conduzida pelo tacto a experimentar a
emoção de conhecer o mar: “-experimente outra vez, mana. Com toda a atenção. Agora, já
está sentindo? (…) –Sim. O meu dedo já está a espreitar” (Idem, ibidem:18). Nos
movimentos do m, Palavrinha imagina as ondas nos seus movimentos ondulantes; nos do a,
as gaivotas sobrevoando e nos do r, a dureza das rochas, contra as quais as águas se batem e
espalham.
Ondas, gaivotas e rochas: eis o cenário que esta experiência sensorial proporciona. As ondas,
como nas lendas gregas, são as netas do oceano e “simbolizam o princípio passivo, a atitude
daquele que se deixa levar, que vai ao sabor das ondas. A sua passividade é tão perigosa
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quanto a ação descontrolada. Representa toda a força da profunda inércia” (Chevalier e
Gheerbrant, op. cit.: 658).Já as gaivotas, segundo um mito antigo, “eram primitivamente
proprietárias da luz do dia”, (Couto,idem, ibidem: 456) esvoaçam acima das ondas e pousam
nas rochas que comportam diversos aspetos, como, por exemplo, a imutabilidade que, por
sua vez, convive com a ideia de manancial, fonte da vida. Não se pode ainda, e
principalmente, esquecer o mito de Sísifo. “ O rochedo de Sísifo é o símbolo do peso
esmagador da Terra.(…) O rochedo de Sísifo, sempre rolando para baixo e sempre reerguido,
carateriza a insaciabilidade do desejo e a perpetuidade da luta contra a sua
tirania”(Couto,idem, ibidem.: 783).
“Então, do leito de Maria Poeirinha se ergueu a gaivota branca como se fosse um lençol
agitado pelo vento” (Couto, op. cit.: 26) Já não é mais Poeirinha, mas a gaivota,
representante da luz. Transmuta-se a alma de Poeirinha; levanta voo na direção das ondas,
deixando-se levar na busca, quem sabe, de um renascimento, de uma vida alternativa no
além.
O último e quarto momento tem um caráter prospetivo. Os anos passam e a trama alcança
um novo e diferente equilíbrio. Olhando uma foto da irmã, Zonzo recorda-se do momento
em que a sua alma levantou voo rumo ao infinito e assim traduz a experiência vivida: “Eis a
mana Poeirinha que foi beijada pelo mar. E se afogou numa palavrinha” (Couto, op. cit.: 28)
Poderíamos dizer que a menina, com efeito, libertou-se pelo traçado das letras, pela palavra
que a beija – beijo, símbolo da concórdia, do consentimento de quem, em acordo com o
próprio destino, se deixa arrebatar pela palavra que, ao fazer sentido para o sujeito, penetra
na alma e o liberta. Assim, como referem Chevalier e Gheerbrant: “sejam quais forem as
crenças e os dogmas, a palavra simboliza de uma maneira geral a manifestação da
inteligência na linguagem, na natureza dos seres e na criação contínua do universo: ela é a
verdade e a luz do ser” (Chevalier e Gheerbrant, op. cit.: 680).
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1.2- Ynari- A menina das cinco tranças, de Ondjaki ou de como as palavras podem resgatar
o mundo
Ondjaki 41 é o pseudónimo do escritor angolano Ndalu de Almeida, nascido em Luanda,
em 1977. Estudou em Luanda e concluiu a licenciatura na área da sociologia em Lisboa.
Depois de estudar seis meses em Nova Iorque, na Universidade de Columbia, filma com
Kiluanje Liberdade o documentário Oxalá cresçam pitangas - histórias da Luanda. As suas
obras

foram

traduzidas

para

diversas

línguas,

entre

elas francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e chinês.
Ynari, a menina das cinco tranças foi o primeiro livro que o autor escreveu, em 2004,
direcionado para um público infantojuvenil. Numa nota inicial, Ondjaki revela de algum
modo a génese deste livro. Diz-nos o autor que:

Para escrever uma estória como esta, eu tive de espremer um sonho. Ora espremer
um sonho, como se sabe, não é uma coisa muito fácil de fazer, pelo que, muitas
vezes pedimos ajuda aos nossos amigos. (…) Não posso deixar de agradecer, aqui a
algumas crianças adultas que de vez em quando me emprestaram gotas dos sonhos
deles (…) Danuta e todas as vozes, deste e do outro mundo, que estão sempre
comigo quando escrevo (Ondjaki, 2006).
Este sonho do autor, que é coletivo e lhe inspira a redação da obra remete para a ideia de
muitos adultos guardarem na memória histórias que marcaram sua infância, da mesma
forma que algumas comunidades têm no seu imaginário lendas e contos eternizados pela
tradição oral. Muitos contos populares atravessaram continentes e muitas lendas viajaram,
ganharam novas roupagens e continuam a ser contadas. As definições de lendas situam as
mesmas entre a realidade e a fantasia, por circularem no imaginário popular. Elas têm uma
forte relação com a tradição oral africana e tornam-se presentes na literatura deste
continente. A literatura infantil e infantojuvenil também é marcada pelo caráter fantasioso e
alguns traços de oralidade.
Se o continente africano tem uma forte tradição oral, acredita-se que a literatura de
potencial receção infantil e infantojuvenil dos países deste continente terá também uma
Ondjaki é uma palavra “umbundu”, língua do sul de Angola, que tem vários significados, desde
“guerreiro” a “traquinas”41
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forte presença da oralidade. Esta aproximação entre a literatura africana e a oralidade e o
caráter oral das lendas deu origem à nossa reflexão, que tenta resgatar, através da leitura de
Ynari, a menina das cinco tranças, de Ondjaki, as potencialidades que se escondem nas
palavras e a procura de decifrar simbologias imersas num mundo em que se misturam a
realidade e o sonho.
Resumidamente, a estória conta-nos como uma menina, durante um passeio, junto à
margem do rio, encontra um homem pequeno e sem nome e vai com ele viver uma aventura
durante cinco dias, percorrendo um espaço que até então lhe era desconhecido, em que não
só conhece a aldeia onde mora esse novo amigo, como mais cinco aldeias que vivem em
guerra por não saberem usar os cinco sentidos do melhor modo. Ynari vai conhecer a guerra
e será ela própria, com a ajuda do homem pequeno, quem conseguirá repor a paz nos cinco
cantos desse universo.
Ondjaki, sendo um autor que vive sobretudo uma tradição oral urbana, usa como cenário,
nesta obra, um ambiente rural que ajuda a contextualizar melhor o lugar primordial das
origens do Homem e da vida em sociedade. Para este ambiente primordial contribui
também o estilo oralizante da escrita que, sobretudo pelos diálogos concisos e diretos
destaca a palavra e o seu valor primordial:
“-Sempre gostei muito das palavras, mesmo daquelas que ainda não conheço, sabes?
Existem palavras que estão no nosso coração e que ainda nunca estiveram na nossa
boca…Nunca sentiste isso?-finalmente perguntou Ynari” (Ondjaki, 2006:16).
A própria palavra possui diferentes valores quando aplicada a seres diferentes. É o exemplo
da palavra “pequeno” aplicada a “coração”, em que esta parte do corpo é pequena
enquanto referência, mas de tamanho variável, enquanto referente de valor simbólico,
como é visível no seguinte diálogo:
(…) E lá na aldeia são todos pequeninos?
-Sim somos todos mais pequenos que vocês, quer dizer, depende daquilo
que entendemos por “pequeno”. Não achas?
-Nunca tinha pensado nisso. Sempre pensei que uma coisa menor fosse uma
coisa pequena…
-Pode não ser assim…Conheces a palavra «coração»?
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-Conheço!- sorriu ynari.- E não é só uma palavra, é isto que bate dentro de
nós-e mostrou o seu peito onde o coração batia.
-Claro, e…O coração é pequeno para ti?
-É e não é! Cabe tanta coisa lá dentro, o amor, os nossos amigos, a nossa
família…
-Vês?-disse o homem mais pequeno que ela.- às vezes uma coisa pequenina
pode ser tão grande…(Ondjaki, op. cit.:10-11)
Após esta conversa inicial em que se desmonta também o valor da palavra “medo”, Ynari e o
próprio leitor consciencializam-se de que pensar e conversar é também brincar com as
palavras. “-Amanhã podemos brincar com mais palavras? -Claro! Podemos sempre brincar
com as palavras…!” (Ondjaki, idem, ibidem.:13) Quando, no dia seguinte, as personagens se
reencontram, recomeçam a falar sobre elas e esta perceção da sua importância vai sendo
evidenciada ao longo de todo o texto, até ao final da obra. “Ynari tentou explicar-lhe que
havia palavras que para ela tinham mais do que um significado ou que lhe provocavam mais
do que uma só alegria ou tristeza. A menina disse que era difícil explicar às crianças da sua
idade como gostava de palavras e o que as palavras podiam fazer entre duas
pessoas”(Onjaki, idem, ibidem.:13).
Quando assim se encontram, a refletir sobre o universo das palavras, surge-lhes uma
situação concreta em que assistem ao digladiar-se de dois grupos de soldados armados.
Neste primeiro contacto com a guerra, Ynari apenas assiste e tenta compreender o que se
passa, descobrindo a raiva como resultado da irracionalidade e da falta do uso da palavra e
como resultante no conflito, que apenas o pequeno homem mágico consegue resolver,
precisamente através do poder encantatório da linguagem: “O homem pequeno saiu dos
capins altos, foi até muito perto deles. Mexia-se de um modo estranho e dizia, baixinho,
umas tantas palavras. De repente, as armas dos homens que estavam a dormir
transformaram-se em armas de barro” (Ondjaki, op. cit.:18). Depois o homem pequeno levaa a conhecer a sua aldeia, um mundo onde todos têm uma função social bem definida, mas
em que não há “soba” (chefe)- “Nesta aldeia não temos soba”(Idem, ibidem.:19). É aí que a
menina trava conhecimento com dois velhos muito especiais: um homem e uma mulher.
“(…) o velho muito velho que inventa as palavras” e “(…) a velha muito velha que destrói as
palavras” (Ondjaki, op. cit.:20) Este par sintetiza o poder da linguagem e da comunicação na
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organização do mundo. Os velhos representam também a importância e valor que são
atribuídos na sociedade africana aos mais antigos. “A velhice é um sinal de sabedoria e de
virtude (…) trata-se de uma prefiguração de longevidade, um longo acúmulo de experiência
e de reflexão, que é apenas, uma imagem imperfeita da imortalidade” (Chevalier e
Gheerbrant, op. cit.:934).
Os anciãos oferecem a Ynari a palavra-chave “permuta” (Idem, ibidem.:25) cujo significado é
desvendado à menina, em sonhos como a palavra-chave da paz , num sentido mais profundo
que se pode ler no texto.
O onírico assume na economia desta narrativa um importante papel, ocorrendo num
momento inicial e repetindo-se num momento ulterior da estória.
É através do sonho que Ynari percebe o significado da palavra “permuta” e é este que lhe
permite entender qual a verdadeira magia que reside dentro dela e perceber o porquê de
ter nascido com cinco tranças.”- Sabes, esta noite tive mais um sonho …(…) –Sonhei primeiro
com um velho muito velho que explica o significado das palavras.(…)-E ele explicou-me o
significado da palavra “permuta”(Ondjaki, op. cit.:27).

O sonho (…) manifesta a natureza complexa, representativa, emotiva, vetorial do
símbolo, assim como as dificuldades de uma interpretação justa.(…) o sonho, enfim,
acelera os processos de individualização que regem a evolução de ascensão e
integração do homem. Em seu nível, já tem uma função totalizadora(…)(Chevalier e
Gheerbrant, op. cit.:843-8469).

É graças a este sonho que a menina, na companhia do pequeno homem, inicia a sua missão,
percorrer as cinco aldeias desavindas e ir imolando, pelo fogo, cada uma das suas cinco
tranças para resgatar os sentidos físicos que cada uma das povoações tinha perdido. Desta
forma, o significado das palavras: “ver, ouvir, falar, cheirar” e “saborear” torna a fazer parte
dos habitantes das cinco aldeias e a paz regressa, finalmente. Para completar a sua missão,
Ynari, pede ao homem pequeno que fale com a velha muito velha que destrói as palavras
para que ela destrua a palavra: “guerra”.
Chega, então, o momento do adeus entre Ynari e o pequeno homem e, novamente, as
palavras são usadas para sugerir múltiplos sentidos e a abrir espaço para uma realidade
alternativa:
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- Quando é que nos voltamos a ver?- perguntou Ynari.
- Sempre que quisermos.
-Mas tu vives tão longe…
-Há muitas maneiras de se ir muito longe-disse o homem pequeno.
-Diz-me uma.
-Tu sabes…
-Achas que posso apanhar boleia do humbi-humbi?42
-É uma ideia, ele é rápido.
-Mas eu sou tão pesada para ele…
-Mas não és pesada para o coração dele-sorriu o homem pequeno experimenta viajar no coração do humbi-humbi” (Onjaki,idem, ibidem: 43).
O excipit da estória assume caraterísticas próprias da literatura oral africana: “E, como dizem
os mais-velhos, foi assim que aconteceu” (Ondjaki, op. cit.: 43).

2.1- As ilustrações de Danuta Wojciechowska- um paratexto icónico, portador de
sentido(s)

Paralelamente ao texto escrito, temos o texto icónico, da responsabilidade, no caso dos dois
autores referidos, de Danuta Wojciechowska. Não podemos entendê-lo como mera tradução
ou complemento do que está escrito. As ilustrações constituem uma materialidade
discursiva própria e significam por si mesmas. Designada, em algumas teorizações por
iconotexto ou imagotexto, a mensagem resulta, de facto, de uma combinação sinérgica, de
acordo com a proposta de Sipe, onde os dois códigos-verbal e visual-interagem, se
complementam e aproveitam as suas melhores possibilidades. Juntos, texto e imagem criam
uma forma original de fazer sentido (Sipe, 1998: 97-108).
As ilustrações procuram, no estilo e nas cores habituais de Danuta Wojciechowska, recriar as
duas dimensões centrais da narrativa, um universo mais realista e outro fantástico e
metafórico, cruzando-as e representando as manifestações da segunda na primeira. A
ilustradora aposta no uso de cores tradicionalmente usadas nos padrões e tecidos africanos.
Assim, os tons terra, os amarelos, os laranja e os vermelhos são predominantes ao longo da
42

Ave africana.
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obra, embora os tons azuis (escuro e claro) facilmente conotados com o mar, também
marquem presença, em todas as páginas do livro.
Ressalvamos as ilustrações das páginas 26 e 27 de O beijo da palavrinha, em que o uso da
cor branca assume um especial significado, representando o caminho de luz que segue a
alma de Maria Poeirinha e em que menina e gaivota parecem fundir-se num espaço diáfano
feito de amarelo e laranja. A ilustração parece evocar um rito de passagem, do qual a morte
é apenas um dos exemplos conhecidos. De acordo com Eliade:
No que diz respeito à morte, os ritos são mais complexos, visto que se trata
não apenas de um fenômeno natural (vida, ou a alma, abandonando o corpo),
mas também de uma mudança de regime ao mesmo tempo ontológico e social:
o defunto deve enfrentar certas provas que dizem respeito ao seu próprio
destino post mortem, mas deve também ser reconhecidopela comunidade dos
mortos e aceite entre eles (Eliade, 1992: 89).
O paratexto de Danuta Wojciechowska, revela a sua importância, logo nas páginas de guarda
da obra de Onjaki, em que temos um mapa que funciona como uma espécie de sinopse ou
pista de leitura que a ilustradora oferece aos pré-leitores e leitores iniciais e que representa
o percurso geográfico de Ynari. À imagem do que acontece na primeira obra por nós
analisada, Danuta usa tons quentes (amarelos, laranjas e vermelhos) tipicamente africanos e
cria uma galeria de figuras que representam as várias personagens enunciadas na história,
saídas de um imaginário já interpretativo.
Parafraseamos Pereira, quando afirma que o conjunto de elementos:

que se repetem nas margens do texto, permite ao leitor adulto outro nível de
leitura que converge no sentido que podemos dar à obra: os pássaros como símbolo
do coração; a borboleta como representação da criança; o peixe como alimento a
partilhar por toda a comunidade; e as tartarugas ligadas à noção de antigo (Pereira,
2009:36).
É de sublinhar que, à imagem do que acontece na obra de Mia Couto,na obra de Ondjaki, o
aspeto visual é tão mais importante porque se trata de um livro de potencial receção
infantil, assumindo a imagem, ligada ao sentido da visão, um papel crucial, pois é por este
sentido que é feita a apreensão das personagens, dos espaços e das ações que urdem a
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narrativa. Assim, a componente visual, num diálogo cúmplice com a componente verbal
potencia e valoriza a estória, evidenciando as suas melhores possibilidades.

Referências Bibliográficas:

Chevalier, Jean e Gheerbrant (1982). Alain. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro: José
Olympio Editora.
Couto, Mia (2002) Contos do nascer da terra. Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (2008) O beijo da palavrinha. Lisboa:Editorial Caminho.
Eliade, Mircea (1992). O sagrado e o profano. S. Paulo: Livraria Martins Fontes.
Ondjaki (2006). Ynari, a menina das cinco tranças. Lisboa: Caminho.
Pereira, Cláudia Sousa (2009) Uma Leitura de «Ynari» de Onjaki- As funções da linguagem ou
como pelas palavras se salva o mundo inMalasartes- Cadernos de Literatura para a Infância
e Juventude. Porto: Campo das Letras.
Sipe, Lawrence R. (1998). How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of TextPicture relationships” in Children’s Literature in Education, vol.29, n.º 2, pp.97-108.

331

Narrativas transmedia como práticas pedagógicas
___________________________________________________________________________
Eliseu, S.- sergio@eliseu.com
Lopes M.M. - manuela.lopes@iscedouro.pt
Reis, G - gilbertoreise@gmail.com
Oliveira, F. - fjroliveira@gmail.com
Núcleo de Investigação em Artes e Multimédia, ISCE Douro, Penafiel
Resumo:
No espaço da ação curricular do Curso de Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia (Curso
Técnico Superior Profissional) e do curso Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia
(Licenciatura), no Departamento de Artes e Multimédia do Instituto Superior de Ciências
Educativas do Douro, são promovidas e difundidas diferentes abordagens ao pensamento
contemporâneo que, simultaneamente, se refletem na construção de um portfólio de
práticas artísticas dos seus alunos. Com o apoio dos docentes e da Instituição, os projetos
desenrolam-se em contexto colaborativo, cimentando a importância das relações
interdepartamentais e extrainstitucionais dos processos de formação de Ensino Superior.
O presente artigo assenta na partilha de algumas das práticas pedagógicas desenvolvidas,
assumindo que as artes são o principal elemento potenciador da criatividade e um
privilegiado meio de disseminação com o público em geral. Entre elas, optámos por salientar
o projeto “Xmais”, uma aplicação em Realidade Aumentada construída para a plataforma
Android, bem como o projeto “All I want for Christmas”, uma aplicação em Realidade Mista
para a plataforma Windows 10. Ambos criados com recurso a uma metodologia explorativa
de investigação orientada, numa prática dialógica e participativa assente na interação. O
artigo expõe ainda mais três projetos desenvolvidos em parceria com o evento “Escritaria
2017” e com a Câmara Municipal de Penafiel, onde os alunos utilizaram palavras e/ou
recursos audiovisuais para construir narrativas relacionadas com obras de Miguel Sousa
Tavares, o autor homenageado da edição de 2017. Sendo estes: 1) “Retrato do autor”,
recorrendo a métodos de Ilusão de ótica e, em uma segunda versão, à tecnologia da
Realidade Aumentada; 2) “Instalação sonora”, mediante a apropriação do conto “O segredo
do rio” onde, por proximidade e localização do público na instalação, sons de uma
reinterpretação narrativa eram escutados; 3) “Instalação interativa”, cuja interação visual e
sonora se baseou na interceção dos contos “E ela dança” e “Segredo do rio” com sons de
Sophia de Mello Breyner Andresen, sendo estes unicamente percecionados e ativados
mediante a posição do corpo do visitante.
Concluímos, tal como é sustentado no texto, pelas experiências em contexto real fora da
Instituição de ensino e pela reflexão que os projetos artísticos podem funcionar como
catalisadores da cooperação prosocial da comunidade.
Palavras-chave: narrativas; multimédia e interação.
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Introdução
No campo da ação curricular do Curso de Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia (Curso
Técnico Superior Profissional) e do curso Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia
(Licenciatura),

procuramos

promover

diferentes

abordagens

ao

pensamento

contemporâneo. Os métodos de investigação caracterizaram-se pelo uso da prática artística
e dos seus múltiplos materiais, tendo em vista a construção de um discurso académico
artístico que se encontra manifesto em trabalhos apresentados publicamente, bem como
nas próprias práticas exercidas. Os resultados são partilhados com o público em geral, como
fator de democratização no acesso ao conhecimento. Disso são exemplo as múltiplas
exposições realizadas dentro e fora do instituto. Neste contexto, através da coordenação do
Departamento de Artes e Multimédia, também realçamos as atividades desenvolvidas no
âmbito do festival literário “Escritaria” com a colaboração do Museu Municipal de Penafiel.
Relações interinstitucionais que permitim potenciar um articulado reposicionamento de
compromissos em torno do ensino artístico, cujos efeitos derivam essencialmente da prática
do artista-pesquisador na sua simultânea qualidade de formador. O evento “Escritaria”, mais
do que um festival literário de Penafiel, é um projeto multidisciplinar que, anualmente,
percorre a memória de escritores que ainda se encontram entre nós e que sejam
considerados pela organização mais relevantes. Um interessante exercício de partilha que se
transforma num contexto de oportunidade para alunos e professores produzirem trabalhos
criativos que sirvam, não apenas como veículos de divulgação, mas que também obtenham
um valor artístico, cultural e científico intrínseco.
Não obstante a diversidade dos projetos desenvolvidos, esteve sempre presente o objetivo
de desenvolver nos alunos competências ao nível dos processos de conceção, planificação,
desenvolvimento e prototipagem de sistemas e aplicações multimédia interativas. Não
apenas com enfoque no resultado final, mas, essencialmente, no acompanhamento das suas
diferentes fases, designadamente ao nível da aquisição e tratamento de som e vídeo,
animação e interação. Para tal, foram implementadas, simultaneamente, estratégias de
desenvolvimento de conhecimentos ao nível dos fundamentos de programação, enquanto
ferramenta utilizada nas formas de expressão e comunicação visual, no âmbito da criação e
articulação de dinâmicas visuais interativas. Como expressa Sternberg e Lubart (citados por
em Fleith & Alencar, 2005), o indivíduo precisa de um ambiente que encoraje e reconheça as
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suas ideias criativas. O indivíduo pode ter todas as condições internas necessárias ao
desenvolvimento do pensamento criativo, mas sem o estímulo do ambiente, a sua
criatividade nunca se manifestará (Fleith & Alencar, 2005). Assim, uma das nossas principais
preocupações foi a criação, em contexto de sala de aula, de condições propícias para a
participação no festival literário com projetos criativos. O que foi alcançado pelo brainstorm
de propostas de projetos criadas e desenvolvidas pelos próprios alunos e com amplo debate
de validação mediado pelos docentes envolvidos. Para além da sala de aula, foi também
criado um intenso programa de trabalhos que se desenvolveu numa residência artística em
Mafra onde, durante uma semana, se optou por uma investigação orientada focada em
desafios multimédia à volta dos projetos para a “Escritaria2017”. Portanto, tendo como
referência o caráter prático, a metodologia pedagógica utilizada foi predominantemente
ativa, alicerçada na demonstração. Todavia, existindo a necessidade de introduzir aos alunos
noções e características básicas, como, por exemplo, de estruturas e sequências narrativas,
adotou-se simultaneamente o método expositivo. O que decorreu acompanhado de outras
técnicas pedagógicas, como a exposição participativa, formulação de perguntas, trabalho de
grupo, projeto e simulação orientada à análise crítica por via da apresentação aos colegas
das tarefas propostas pelos professores.
Todos os alunos participaram nos trabalhos, desde a sua conceptualização à execução, tendo
sido fruto de uma comunicação coletiva, transversal aos diversos anos. Realizaram-se
diversos estudos prévios, onde destacamos a execução de maquetes tridimensionais, que
permitiram desenvolver, para além da apreciação de possíveis resultados, por exemplo,
competências de programas de modelação.
2 Projetos

Por entre as múltiplas possibilidades que
se abriram durante o desenvolvimento
dos trabalhos, começamos por destacar
uma das vertentes tecnológicas mais
explorada e que se designa por Realidade
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F IGURA 1- PRESENÇA DA APP XMAIS NA PLAYSTORE DA G OOGLE
DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO .
F IGURA 2- CARTAZ – MARCADOR FIDUCIAL – EXTERIOR .

Aumentada (RA). Esta, levando bem mais além uma relação que se iniciou com a Realidade
Virtual, permite, entre outras hipóteses, a visualização e interação com gráficos
tridimensionais gerados por computador, sobrepostos num ambiente físico em tempo real e
em qualquer lugar, envolvendo os utilizadores de forma imersiva e convincente,
concretizando de certa forma, ainda que conhecendo novas fronteiras, o princípio de
Phantasmagoria (Eliseu, 2017).
A recente massificação de dispositivos eletrónicos de baixo custo, dotados de elevadas
capacidades de processamento e múltiplos sensores (GPS, acelerómetro, giroscópio, câmara
de filmar/fotografar, microfone, colunas de som, etc.), que até ao final do século XX
permaneceram demasiado dispendiosos e difíceis de alcançar por grande parte da
comunidade artística, permitiu a sua efetiva utilização em novas práticas e contextos (Eliseu,
2017). Facto que não ignorámos, explorámos e procurámos aplicar em contexto académico.
Acompanhando, assim, a perspetiva de Gomes e Kirner (2006), para os quais a tecnologia da
Realidade Aumentada pode contribuir fortemente para o desenvolvimento de diversas áreas
do conhecimento, com diversos tipos de aplicações, sendo que uma das mais beneficiadas é
o ensino.
O primeiro projeto que passamos a
descrever “Xmais”, teve precisamente
como resultado uma aplicação em RA
construída para a plataforma Android
(Figura 1). O conceito da aplicação foi
desenvolvido pelos alunos como resposta
F IGURA 3- UTILIZAÇÃO DA APP XMAIS SOBRE O CARTAZ .

ao desafio anual da Câmara Municipal de
Penafiel para a criação de um painel

decorativo de Natal. Após um BrainStorm com os alunos, ficou claro que era importante
desenvolver um projeto fosse além da habitual prática decorativa e que tivesse impacto real
na vida dos Penafidelenses. O objetivo tornou-se a execução de um jogo em RA, onde os
pontos alcançados, através da participação ativa da população, pudessem ser convertidos
numa oferta monetária para uma instituição de caridade local a definir pelo executivo
camarário. Para tal, os alunos criaram um painel físico situado no Largo da Ajuda (Figura 2)
que serviu de link (através de um QR code) para a instalação do jogo, bem como de
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marcador fiduciário onde se desenrolava a ação do mesmo em RA (Figura 3). Tratou-se de
um projeto pioneiro no uso desta tecnologia na cidade de Penafiel que permitiu,
simultaneamente, desenvolver

competências

curriculares em

Unity3d, Photohop,

programação em C#, php, bases de dados e conceitos de user interface.
Uma

outra

aplicação

interativa

sobre o Natal foi desenvolvida e
apresentada posteriormente, mais
concretamente, no dia 10 de janeiro
nas instalações do ISCE Douro. Tal
como o projeto “Xmais, teve como
pano de fundo a temática do Natal e
foi desenvolvido com recurso a uma
metodologia
investigação

explorativa
orientada,

de
numa

prática dialógica e participativa assente na interação.
O projeto, designado por “All I want for Christmas”, resultou numa aplicação em Realidade
Mista para a plataforma Windows10, tendo consistido numa exploração plástica irónica e
multimédia que dependia da participação do espectador/utilizador. O desafio do jogo era
apanhar um dos objetos disponíveis
F IGURA 4- AMBIENTE INICIAL DO PROJETO “ALL I WANT FOR
C HRISTMAS ”.

(elementos tradicionais de Natal) e,
com movimentos do corpo, bater

num ícone que remetia para a carácter comercial do Natal contemporâneo. Como pano de
fundo eram visíveis, em simultâneo, anúncios publicitários acerca do Natal.
Desenvolvida em Unity, a aplicação foi desenhada de forma a permitir uma área de
navegação coberta por um sensor KinectV.2. Para tal, a informação de um esqueleto virtual
(localização da cabeça, mãos e gestos) era capturada por uma Kinect que recolhia os dados,
simultaneamente processados e enviados pelo Kinect SDK para o motor de jogo. Como
competências foram

desenvolvidas

e

avaliadas

a

conceção,

a

planificação,

o

desenvolvimento e a prototipagem de sistemas e aplicações multimédia interativas, bem
como de avaliação da usabilidade.
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O

principal objetivo da edição de

2017 foi homenagear o autor Miguel
Sousa Tavares, o que nos permitiu
explorar diferentes vertentes da sua
obra e colocar diversos projetos
académicos em marcha.
Miguel Sousa Tavares, filho da
famosa poetisa Sophia de Mello Breyner, tem vários livros publicados, quase todos de
crónicas. O primeiro, “Sahara, a República da Areia”, foi editado em 1985. Somente dez anos
depois voltou a publicar uma coleção de escritos
políticos chamado “Um Nómada no Oásis” e, em FIGURA 5 - PROTOTIPAGEM “TRANSPARÊNCIA DE UMA VIDA ” MAQUETE 3 D .

1997, um conto infantil “O Segredo do Rio”. Em 1998, saiu o livro de crónicas de viagens
intitulado “Sul” e, em 2001, “Não te Deixarei Morrer David Crockett”, onde reuniu os
escritos da revista “Máxima”. Neste último ano, foi também editado “Anos Perdidos”.
Estreou-se no romance apenas em 2003 com a obra “Equador”, tendo sido reeditada no
mesmo ano. O sucesso desta obra foi tão grande que, posteriormente, acabaria por ser
lançada a nível internacional (Brasil, Holanda, Alemanha, República Checa, Espanha e
América Latina). Em outubro de 2007 publicou ainda “Rio das Flores”, comuma primeira
tiragem de 100 mil exemplares (Infopédia, 2003-2018).
Dada a multiplicidade de escritos do autor e considerando o campo de ação das diversas
disciplinas envolvidas, tivemos como ponto de partida a leitura e interpretação dos seus
textos tendo, simultaneamente, em vista consolidar práticas de forma multidisciplinar,
desenvolvendo habilidades e conhecimentos através de uma vasta negociação de métodos,
técnicas e abordagens que pudessem consistir num enriquecimento curricular. O plano de
trabalhos enfatizou essa negociação como uma estratégia chave, fornecendo aos alunos um
alto nível de autonomia como estudantes reflexivos, tendo a maioria trabalhado em grupo
com o objetivo de uma aprendizagem e respetiva produção cooperativa coesa.
O primeiro projeto que aqui expomos, “Retrato do Autor”, foi desenvolvido em duas
versões. A primeira versão, designada por “Transparência de uma Vida” (Figura 5), consistiu
numa reflexão feita em torno da imagem do
autor, recorrendo a frases do mesmo, por
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F IGURA 6- PROTOTIPAGEM “P ONTO DE VISTA ” - MAQUETE 3 D.
V ISTA ”.

FIGURA 7- E XIBIÇÃO DO PROJETO “PONTO DE

métodos de ilusão de ótica. Este trabalho, para além da apreciação dos componentes
curriculares mais imediatos inerentes à conceção e design, permitiu uma reflexão mais
profunda sobre os próprios conceitos de retrato e representação. Em relação à peça,
colocada num local público (paragem de autocarro), a uma certa distância, podia ver-se a
cara do autor bem definida e formada por pequenas letras recortadas (em acrílico
autocolante). Quando o público se aproximava, o rosto perdia definição e os excertos de
frases começavam a ser legíveis.
Uma abordagem tecnologicamente mais
ambiciosa foi assumida na segunda versão
do projeto “Retrato do Autor”, a qual foi
designada pelos alunos por “Ponto de
Vista”.

Esta

versão

consistiu

no

desenvolvimento de uma aplicação Android
que, recorrendo ao uso da tecnologia de RA, permitiu uma fusão entre objetos digitais
(palavras tridimensionais) e o mundo real (Figura 6). O trabalho, composto por 750 palavras
no espaço tridimensional - inseridas “uma a uma” manualmente - a partir de um
determinado ponto de vista permite visualizar um retrato do autor espaço tridimensional
quando apontado o telemóvel para as capas dos livros de Miguel Sousa Tavares. A app
encontrava-se disponível para download a partir de um QR code (ainda ativo), que era visível
em flyers distribuídos na feira do livro do evento. Num ecrã reproduzia-se em loop um vídeo
de apresentação da aplicação, que descrevia o processo de instalação e a sua utilização,
onde se via um telemóvel a ser apontado para a capa dos livros do autor e exibidas palavras
virtuais tridimensionais sobrepostas através da câmara do smartphone (Figura 7).
Designada
segredo”,

por

“A
os

voz

do

alunos

desenvolveram uma instalação
sonora que se apropria do
conto “O segredo do rio”, de
F IGURA 8- MAQUETE DE INSTALAÇÃO EM

F IGURA 9- INSTALAÇÃO FINAL

FONTE PÚBLICA

DO PROJETO

Miguel Sousa Tavares. Esta
jogou com a proximidade e

localização do público, permitindo, em função do seu posicionamento, escutar sons de uma
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reinterpretação narrativa. O projeto, inicialmente pensado para ser integrado numa fonte
existente junto ao museu (Figura 8), foi, porém, repensado e redefinido para o interior do
espaço museológico, devido a más condições climatéricas de última hora (Figura 9).
Para além de trabalharem com composição sonora, os alunos tiveram a oportunidade de
desenvolver competências com microcontroladoras arduino e sensores de ultrasom. Este
tipo de hardware, que é opensource e de baixo custo, permite ainda rápidas prototipagens
eletrónicas, o que faz dele uma ferramenta de sucesso por ser bastante acessível a todos e
muito fácil de reintegrar em novos contextos. Característica essa que efetivamente se
revelou fundamental com a necessidade de reinventar a peça.
A introdução deste tipo de tecnologias para a
concretização do projeto deu-se com o intuito de
transmitir novos conhecimentos e de dar a
conhecer uma nova vertente da programação
inserida na implementação de projetos de
interação. Todavia, com esta estratégia, foi
F IGURA 10- ESQUEMA DO PROJETO “C ONTOS DA
S OMBRA ”.

simultaneamente possível dotar os alunos de
novas capacidades ao nível de tecnologias

vocacionadas para a robótica, tendo em vista projetos futuros mais ambiciosos,
contemplando conceitos de programação, de desenho de esquemas eletrónicos, soldadura
de componentes eletrónicos e de montagem dos mais diversos componentes.
Um último projeto foi exibido, tendo este envolvido um grande esforço logístico. Tratou-se
de uma instalação interativa intitulada pelos alunos por “Contos da Sombra”, que consistiu
numa exploração plástica multimédia, com uma dupla projeção de vídeo, que dependia da
participação do espectador.
Incidiu essencialmente no cruzamento de 3 obras: “Segredo do Rio”, conto “Bailarina” e
“Não te deixarei morrer David Crockett”. Contudo, as palavras utilizadas são do texto
Bailarina, onde o autor faz referência à sua mãe
(Sophia de Mello Breyner) o que permitiu
introduzir mais um nível de complexidade,
acrescentando o som da voz de Sophia de Mello
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F IGURA 11- EXIBIÇÃO DO PROJETO “C ONTOS DA
S OMBRA ”.

Breyner, audível sempre que houvesse movimento por parte do público no espaço.
Resumidamente, o projeto consistiu em duas projeções interativas, uma delas apontada
para o chão, projetando um vídeo com vários excertos das obras acima referidas (letras
brancas sobre um fundo preto). Por sua vez, a segunda projeção projetava a sombra do
público com recurso a um sensor Microsoft Kinect V2. Essa sombra “ganhava vida” e os
enxertos de frases projetadas no chão preenchiam essa mesma sombra em movimento
projetada na parede (Figura 10).
Os alunos optaram igualmente por introduzir a voz de Sophia de Mello Breyner narrando
excertos de um poema de sua autoria (o” Naufrágio”), argumentando ser uma mulher
bastante conhecida pelo seu trabalho literário e por ser mãe do homenageado, fazendo por
essa via simultaneamente uma ligação ao conto ”A bailarina”, no qual o autor faz várias
referências à sua mãe. A componente de interação sonora era ativada pelos movimentos do
público, que assim podia jogar com as frases de Sophia, libertando-se de uma postura
passiva, sendo também ele componente da peça ao recriar pela sua ação o poema que,
obviamente, ganhava uma nova forma sem uma ordem específica. Devido às grandes
dimensões da instalação, o local de exibição escolhido para a sua exibição foi o auditório do
Museu Municipal de Penafiel, onde o próprio homenageado teve a oportunidade de
experimentar a peça (Figura 11).
Reflexões finais
Os trabalhos desenvolvidos, não apenas pelo sucesso da sua implementação, mas
essencialmente pelos objetivos alcançados no âmbito dos conteúdos lecionados ao nível da
investigação do Curso Técnico Superior Profissional e da Licenciatura, revelam a importância
estratégica das relações interdepartamentais e extrainstitucionais dos processos de
formação de Ensino Superior. Procurámos clarificar a dimensão investigativa dos projetos,
revelando as competências alcançadas durante o desenvolvimento de aplicações interativas,
promovendo o conhecimento das suas principais ferramentas.
Podemos concluir que os trabalhos foram mais além de uma mera experiência pedagógica e
que a parceria entre o Departamento de Artes e Multimédia do Instituto Superior de
Ciências Educativas do Douro com a Câmara Municipal de Penafiel no âmbito do Festival
Literário Escritaria, se possível, deverá ser cimentada tendo em vista participações futuras. A
partilha da nossa experiência espera promover uma reflexão sobre os processos de
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investigação e intervenção em educação e contribuir para a implementação de estratégias
semelhantes ao nível no ensino superior e configuração de novas soluções.
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Competências adquiridas pelos professores do ensino básico aquando da sua formação no ensino superior
___________________________________________________________________________________________

Luísa Soares dos Santos43
Professor Doutor Martins Vilanculos Laita44

Resumo

A presente comunicação constitui-se como uma síntese de contacto de terreno realizado
com um grupo de professores do ensino básico que frequentam o curso licenciatura em
ensino da língua portuguesa na Universidade Católica de Moçambique no Centro do Ensino à
distância. Para a pesquisa surgiu-nos como tema: “competências adquiridas pelos
professores do ensino básico aquando da sua formação no ensino superior.”
A nossa pesquisa teve como objectivo: verificar as competências que estão previstas no
curso de licenciatura em ensino de língua portuguesa; aferir se os professores do ensino
básico que frequentam o curso de licenciatura em ensino de língua portuguesa no final do
curso desenvolvem novas competências a nível pessoal, interpessoal, profissional, científico
e pedagógico e se as competências que os professores do ensino básico desenvolvem
respondem as suas expectativas e necessidades profissionais e perceber se a modalidade do
ensino à distância é eficaz na formação e na promoção de novas competências de
professores do ensino básico.
Ao longo do nosso trabalho reflectimos sobre as principais questões, procurando destacar as
principais teorias ou ideias que permitiram uma reflexão construtiva sobre competência do
professor; formação, modelos de formação e desenvolvimento de competências de
professores do ensino básico no ensino superior.
Após a fundamentação teórica fez-se ou seja procuramos dar voz aos entrevistados, que na
perspectiva de Boaventura Sousa Santos (s/d), Harding e Haraway, 2003, pretendeu-se “dar
voz” aos sujeitos, dando não só a possibilidade de partilharem das suas vivências pessoais,
sociais e profissionais no contexto de trabalho, mas também “para que o indivíduo possa
falar abertamente, com palavras que desejar e pela ordem que lhe convier” (Quivy e
Campenhoudt, 1995,pp.192-193). Neste sentido tendo em conta o contexto e o tema
43E-mail:

lsantos@ucm.ac.mz ou luisalige@yahoo.com.br; doutoranda em Inovação Educativa na Universidade Católica de
Moçambique
44 Docente da Universidade Católica de Moçambique na Faculdade de Educação e Comunicação

342

dapesquisa utilizaram-se como instrumento de recolha de informações a entrevista semiestruturada de carácter narrativo, que permitiu e facilitou a reflexão sobre a realidade
utilizando aspectos teóricos que fundamentam o artigo e obtendo temas a partir da
inscrição de entrevista. Participaram na pesquisa dez (10) estudantes professores.
O discurso dos professores permitiu identificar algumas temáticas recorrentes que são:
competências adquiridas, formação contínua, experiência e desenvolvimento profissional,
reflexão sobre as práticas e mudança de atitude na prática do ensino

Palavras-chave:Competências, formação, Formação de Professores.
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Competences acquired by primary school teachers when trained in higher education

Abstract

This presentation is a synthesis of the field contact made with a group of primary school
teachers who attend the licenciatura/honours course in Portuguese language teaching at the
Catholic University of Mozambique at the Distance Learning Center. For the research we
came up with the following theme: "Competences acquired by teachers of basic education at
the time of their training in higher education."
Our research was aimed at: verifying the competences that are foreseen in the
licenciatura/honours course in Portuguese language teaching; to assess whether the
elementary school teachers attending the licenciatura/honours course in Portuguese
language teaching at the end of the course develop new skills at a personal, interpersonal,
professional, scientific and pedagogical level and if the skills that primary school teachers
develop respond to their expectations and professional needs and to see if the modality of
distance learning is effective in the formation and promotion of new skills of primary school
teachers.
Throughout our work we reflect on the main issues, trying to highlight the main theories or
ideas that allowed a constructive reflection on teacher competence; training models, and
the development of competencies of teachers in basic education in higher education.
After the theoretical foundation was established, we tried to give voice to the interviewees,
that in the perspective of Boaventura Sousa Santos (s / d), Harding and Haraway, 2003, it
was intended to give voice to the subject of study (trainees), giving them not only the
possibility of sharing their experience but also to give chance to individual to speak openly,
using words s/he wishes and in the order that suits her/him" (Quivy and Campenhoudt,
1995, pp. 92-93).
In this sense, taking into account the context and the theme of the research, a semistructured narrative interview was used as an information gathering tool, which allowed and
facilitated the reflection on the reality using the theoretical aspects that underlie this
article/presentation and obtaining themes to from interview registration. Ten (10) student
teachers participated in the research.
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The teachers' discussions allowed us to identify some recurrent themes that are: acquired
competences, continuous training, experience and professional development, reflection on
practices and attitude change in teaching practice

Key words:Skills, training, teacher training.
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1. Um olhar sobre as competências

O conceito de competências não é novo. A presença do termo competência na formação e
no emprego como diz Alaluf(1994), aparece a partir dos anos 80, e é cada vez mais
frequente de modo que se, tornou hoje um lugar-comum que tende a apoderar-se não
apenas do campo da actividade profissional, mas também do campo da formação, como,
ainda e mais recentemente o da escola. Já Mesquita (2013)faz uma reflexão do conceito de
competências citando alguns autores tais como: Jonnaert (2000); Perrenoud(2000).
Le Boterf (1994, 1997,2000 citado por Mesquita, 2013, p. 36) define a competência “ como
um saber agir pertinente perante uma situação concreta, que permite mobilizar todos os
saberes, e não aplicá-los isoladamente”. Allessandrini (2002) sublinha que “ a competência
relaciona-se ao saber fazer algo, que por sua vez envolve uma serie de habilidades” (p.164).
Para a autora série de habilidades manifestar -se nos seguintes aspectos: “capacidade
intelectual geral, aptidão específica, pensamento criativo e produtivo, capacidade de
liderança, talentos” Allessandrini (2002) e outros aspectos. Habilidades consistem também
na forma como cada pessoa expressa a sua capacidade na resolução de problemas na vida
profissional. Para Laita (2015) as competências “são entendidas como descrições dos
conhecimentos, habilidades e atitudes que os estudantes devem desenvolver” (p.60).

2. Um olhar sobre a Formação
A noção da formação pode ser vista numa vertente de experiência de vida, da reflexão, da
capacidade de contar a sua realidade; a pessoa ao longo da sua formação encontra um
espaço para reproduzir o seu saber. O sentido produzido no acto de formação deve-se
tornar manifesto, atribuindo a experiência de formação na sua vida pessoal, interpessoal,
profissional, científica e pedagógica. Hoje em dia a formação é associada, ou seja, temos a
ideia de existência de tipos de formação. Neste âmbito interessa-nos abordar os tipos de
formação do ramo profissional: a formação profissional específica que podemos chamar
também de formação inicial e formação profissional contínua. A primeira é procurada pelos
estudantes que decidem iniciar a vida e a segunda é mais procurada pelos professores ou
profissionais em exercício que supostamente queiram adquirir novas competências,
actualização das suas, aumentar possibilidades de sucessão da carreira, etc.
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Reflectir sobre diferentes tipos de formação leva-nos também a desenvolver ideais e a
procurar compreender aspectos essenciais que duma forma directa influencia no percurso
formativo do professor. Estes aspectos são: “conhecimento científico, conhecimento
pedagógico, processos de aprendizagens inter e transdisciplinares, percurso de formação,
construção, produção de saberes” (Tavares, 1997,p.61). Segundo o mesmo autor, a pessoa
em formação dentro das suas capacidades, e o que se espera é que “atinja competências de
modo a exercer uma profissão”, e dentro “das concepções de formação e competências que
se espera que um bom profissional adquira, que as pessoas construem, produzem
conhecimento científico e pedagógico.” (p.66).
Neste sentido, a formação terá de ser concebida, não só numa lógia de previsão, de
programação de planos de formação previamente organizados com base na identificação de
lacunas ou necessidade de formação mas também numa lógica de construção, ou seja, “ as
competências a desenvolver, em qualquer sistema de formação, ligam-se naturalmente com
diferentes concepções de formação e tem a ver com os objectivos profissionais a atingir”
(Tavares, 1997,p.67).
Este mesmo autor aborda de forma detalhada os tipos de competências que são adquiridas
ao longo de percurso formativo:
 Competência científica: implica o conhecimento e o domínio dos conteúdos
relacionados com as matérias de uma determinada área de especialidade, tais como,
português, literatura, filosofia, informática, etc. É um tipo de competência que
reflecte sobre uma área de saber, do conhecimento…
 Competência pedagógica: esta competência está associada com o “saber-fazer,
escutar, comunicar os conhecimentos de diferentes áreas”, procurando adaptar-se a
diferentes realidades e receptores: os formandos, alunos, etc. Neste tipo de
competência os profissionais devem procurar dominar os conceitos das áreas
(especialidades), também devem dominar a competência científica.
 Competência pessoal: como próprio nome indica é o esforço que cada profissional
deverá fazer de forma individual, ou seja, “o desenvolvimento pessoal é a
competência fundamental de todo o profissional da educação” (Tavares, 1997,p.69).
Segundo o autor esta é uma competência mãe, ou seja, se a competência pessoal de cada
pessoa estiver bem sustentada, esta servirá de espelho para as outras competências.
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3. Modelos de Formação de professores do ensino básico no ensino superior
Ao longo da história da formação dos professores têm surgido vários programas e modelos
que reflectem diferentes formas e compreensões sobre o professor e o seu papel das
práticas profissionais. No entanto, diversos autores têm colocado a centralidade da reflexão
na formação profissional da docência, como por exemplo: Demailly (1992), Marcel Lesne
(1977), Zeichner (1993), Canário (1999…), e outros.
Na esteira de Demailly (1992) “pensar em estratégias de formação e processos de
socialização profissional de professores” do ensino básico “implica descodificar um certo
número de conceitos” (p.142). Neste panorama, quando um professor do ensino básico
continua a sua formação, espera-se a melhoria na qualidade do sistema do ensino, criação
de iniciativas ou ter incitativas de formação ligada à “resolução de problemas reais,
capacidade de resolução de problemas com a ajuda mútua de formandos e uma situação à
situação de trabalho” (p.144).
Quando o professor em exercício procura formação ou está em formação na abordagem de
Demailly (1992) “trata-se de qualquer maneira, de uma aprendizagem em situação, mas com
dissociação espácio-temporal dos momentos de acção e dos momentos de constituição de
novas competências, acompanhada de uma actividade reflexiva e teórica sustentada por
uma ajuda externa” (p.145).
Os modelos de formação (forma universitária, forma escolar, modelo formativo contratual
e forma interactiva - reflexiva) enunciados pela autora Demailly (1992) os formadores na
sua prática de formação aplicam um e outro, o que se pode aplicar, ou seja, os docentes
tutores nas suas sessões aplicam um e outro no domínio da formação de professores em
exercício de modo que estes possam desenvolver as suas competências. O plano curricular
dos cursos e o modo do funcionamento dos mesmos, no Centro do Ensino à Distância, aos
quais os professores do ensino básico se candidatam, considerando a autora acima citada
“apresenta formalmente o conjunto do seu desenvolvimento e as acções de formação sob o
mesmo molde contratual”. Os professores tutores “têm de ensinar saberes que são
definidos exteriormente num programa oficial” (p.145). Neste sentido, os objectivos da
formação nesta forma de transmissão de saberes não são da responsabilidade dos
professores tutores, mas sim dos próprios professores em formação para o próprio
desenvolvimento profissional e aquisição de competências
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Já Zeichner(1993) indicou para a realidade norte-americana, quatro tradições de formação
de

professores

(tradição

académica,

tradição

de

eficiência

social,

tradição

desenvolvimentista e tradição da reconstrução social), indicando prioridades e significado de
cada uma. Cada tradição apresenta uma concepção de escola e sociedade que emerge do
contexto histórico, social e educacional…os diversos programas de formação existentes
reflectem com maior ou menor focalização, os elementos presentes em cada tradição. A
análise das tradições permite a compressão de diversos factores presentes em cada
programa de formação na realidade moçambicana como em qualquer outro território. Estas
quatro tradições da formação de professores apresentam - se como uma ferramenta útil
para pensar o desenvolvimento profissional e aquisição de novas competências para os
docentes nos dias de hoje.
3.1.

Desenvolvimento de competências do professor do ensino básico

O desenvolvimento de competências profissionais do professor é um dos aspectos
importantes que se verifica no nosso quotidiano. As competências profissionais são
entendidas como “atitudes necessárias ao exercício da profissão do professor” (Altet, 2001).
Estas competências segundo a autora “são de ordem cognitiva, afetiva, conativa e prática” e
cada ordem tem o seu efeito no ensino e na aprendizagem, como por exemplo a ordem
cognitiva “permitiu desenvolver uma corrente de pesquisa sobre o pensamento do
professor” (p.28).
Sendo assim, examinando a sociedade actual que traz tantos e muitos desafios, o papel da
escola e dos professores deve ser agente de mudança e da transformação.
Os professores deverão ter um papel activo e relevante na organização e no
desenvolvimento curricular tendo em conta os diferentes contextos em que se encontram os
alunos, criando espaços de reflexões sobre os valores, crenças existentes na sociedade. Este
tipo de forma do professor desenvolver a sua actividade profissional presume-se que irá
permitir uma contribuição, uma ajuda na reconstrução da sociedade promovendo assim o
seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional e um carácter mais dinâmico e
participativo dos alunos Cosme(2009), diz que a escola deve ser vista como um espaço de
formação, em que as vivências e experiências profissionais de cada professor podem
constituir um instrumento ao serviço de uma reflexão que se constrói em cooperação a
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partir de projectos, de desafios e de incertezas vividos no quotidiano de uma sala de aulas. É
no fundo uma questão de entender que os professores devem possuir uma forte visão crítica
para colocar questões pertinentes acerca do que ensinam, como devem ensinar e que
objectivos prosseguir, tornando a reflexão e a acção críticas num projecto social.
Neste ponto de vista e na esteira de Baptista (2005) os professores têm a obrigação de
pensar, ou seja, eles não se devem limitar, apenas, em cumprir com os normativos que lhes
são impostos. Um professor atento deve estar, constantemente, a equacionar as suas
práticas de acordo com a diversidade dos alunos, procurando prepará-los para pensar
criticamente, para lutarem individual e colectivamente por uma sociedade mais justa. Assim
sendo, é na escola que se devem consolidar os direitos sociais e humanos.
Falar do desenvolvimento profissional docente segundo Sá-Chaves (1997), refere-se, de uma
forma específica, ao domínio de conhecimentos sobre o ensino, as atitudes face ao acto
educativo, ao papel do professor e do aluno, as suas relações interpessoais, as competências
envolvidas no processo pedagógico e ao processo reflexivo sobre as práticas do professor.
Em contraponto Rocha (2016) diz que o “conceito de desenvolvimento profissional docente
assenta no pressuposto de que alterar a forma de ensinar é um processo de aprendizagem
que envolve, em parte, a reconstrução das crenças e ações sobre a educação” (p.221). O
desenvolvimento profissional do professor pode também ser entendido como um processo
contínuo envolvendo alguns aspectos fundamentais que poderão ser articulados no
melhoramento do ensino e aprendizagem. Como por exemplo a vertente do saber, saber fazer, saber - ser.
Neste sentido, a vertente do saber no professor e segundo Sá- Chaves (1997) está
associado a três vertentes:
à aquisição e organização de conhecimentos específicos da área das
ciências de educação e especialidade do ensino; ao próprio desempenho
profissional e que tem a ver com as atitudes face ao acto educativo, o
papel do professor e do aluno implementado as actividades e estratégias
do ensino e por ultimo a vertente do saber/ser que é uma dimensão que
engloba as percepções sobre o próprio professor e a sua actuação
profissional, envolvendo a componente de relações interpessoais, bem
como as suas expectativas e motivações sempre associadas ao
desempenho das suas funções de docência e a sua formação (p. 96).
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IV. Capítulo metodológico
O estudo enquadra-se no paradigma interpretativo. Considerámos importante utilizar este
paradigma durante a investigação, porque, este consistiu em estabelecermos uma
compreensão das intenções, significações, aproximação, uma empatia, opiniões,
percepções, representações e um comprometimento, uma analogia de experiências entre os
estudantes participantes da investigação do CED da Universidade Católica de Moçambique.
Houve, então, uma relação entre todos.
A nossa pesquisa enquadra-se no âmbito exploratório. Decidimos enquadrar o nosso estudo
no âmbito exploratório por facultar maior proximidade com o problema
Importa ainda referir que, no pólo epistemológico, optamos pela abordagem qualitativa e
recorremos, ainda, ao estudo de caso, pois entendemos que foi o mais adequado para
compreender a realidade em estudo no contexto da Universidade Católica de Moçambique,
no Centro do Ensino à distância e em concreto no curso de licenciatura em ensino da língua
portuguesa. O trabalho de pesquisa fez-se de forma a “compreendermos melhor os
significados de um acontecimento, captar com maior perspicácia as lógicas de
funcionamento de uma organização” (Quivy, 2008, p.19).

4.1. Número dos participantes:
Foram dez (10). Estes dez são professores que leccionam em algumas escolas do ensino
básico. É de salientar que tratando-se de um estudo qualitativo o número dos participantes
respondem as nossas inquietações, porque os dados e as informações que foram recolhidos
proporcionaram uma descrição detalhada de acontecimentos que nos ajudaram a construir
conhecimentos sobre um determinado contexto. Pretendeu-se compreender realidades,
buscou-se significados que puderam estar subjacentes a determinados fenómenos,
construindo assim uma reflexão crítica.

4.1.1. Instrumentos de recolha de informação
Para a nossa pesquisa escolheu-se como instrumentos de recolha de informação as fontes
primárias e secundárias. A utilização da fonte primária consistiu em colher as informações
através da entrevista semi-estruturada e a fonte secundária que consistiu na análise de
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arquivos e relatórios. E também a análise de conteúdo constituiu um instrumento para o
tratamento dos dados.

5. Discussão dos resultados

A partir da transcrição da entrevista semi - estruturada efectuou-se uma leitura que tornou
possível obter uma ideia global do seu conteúdo e conhecer os temas em torno dos quais
estava articulado o discurso dos entrevistados e também a partir da informação fornecida
pela mesma que permitiu identificar algumas temáticas mais recorrentes dos discursos dos
professores que são: competências adquiridas, formação contínua, experiência e
desenvolvimento profissional, reflexão sobre as práticas e mudança de atitude na prática do
ensino que são apresentadas de seguida.
5.1.

Competências adquiridas

Uma das temáticas que ressaltam o discurso dos professores, focando sobretudo a dimensão
das competências adquiridas expressando-se numa visão positiva quando dizem:
“…durante a minha frequência do ensino superior adquiri competências
sociais…porque me socializo com pessoas que eu não conhecia e acabo criando
familiaridade a partir dessa formação no ensino superior” (opinião dos
professores)
“…estou a desenvolver competências pedagógicas, cientificas, pessoais,
interpessoais, profissionais, entendo que todas estão interligadas” (opinião do
professor)
E ainda um dos professores define as competências como algo de
“…saber ser, saber estar e saber fazer … como por exemplo saber transmitir aos
alunos e isso desenvolve-se no ensino superior” (opnião do professor)
Para além do que acabamos de referir as competências classificam-se em alguns tipos que
são: pessoais, interpessoais, científicas, pedagógicas, profissionais e outras, os entrevistados
dizem que com o nível superior adquiram a competência científica e uma das professoras
entende como sendo:
“… investigações que você faz…trabalhos que eu investigo e procuro obter mais
informações, procuro investigar mais…” (opinião da professora)
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Quanto a competências profissionais
“…adquirimos

através

dos

outros

que

nos

ensinam…adquirir

esses

conhecimentos, por exemplo se alguém nos ensina que isso se faz assim, então
nós adquirimos a partir do outrem que nos ensinam a saber essas coisas…”
(opinião do professor)
Competências pedagógicas
“…tem a ver com a educação, você consume a matéria pedagógica que é
também para dar os outros que ainda estão atrás a consumir a mesma
matéria…” (opinião do professor)
Experiência e desenvolvimento profissional
Os entrevistados salientam que pela experiência que tem na escola onde leccionam com a
frequência do ensino superior olham o desenvolvimento profissional como uma tarefa difícil
o que é um grande desafio na prática profissional:
“…Ao frequentar o ensino superior o desenvolvimento profissional, a linguagem
muda, a forma de lidar com os colegas também muda, a visão nas coisas muda,
sei me controlar os nervos…você sabe controlar os seus próprios alunos, você
consegue ver que este aluno hoje não está preparado para eu estar gritar com
ele, sabe controlar cada criança a partir do ensino superior…por exemplo, a
relação entre colegas, amigos, alunos que você nem conhecia…por isso digo que
é possível frequentar o ensino superior enquanto ensino os meus alunos”
(opinião da professora).
Falar do desenvolvimento profissional do professor segundo Day (2001) “são disposições
psicológicas e sociais que podem encorajar ou desencorajar a sua aprendizagem, existindo
uma série de teorias sobre o saber fazer profissional que descrevem e explicam diferenças
entre professores” (p.87- 88), tal como referem os professores entrevistados quando dizem:
“Nos dias de hoje ser professor é ser um profissional com grandes desafios,
principalmente o de formar as crianças em matérias que mexem com a vida da
comunidade” (opinião do professor).
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“O relacionamento do aluno/professor…o professor deve motivar o aluno, rir
com o aluno, conversar com o aluno” (opinião da professora).
Reflexão sobre as práticas
Os entrevistados reconhecem que com a frequência do ensino superior dá-nos uma mente
aberta de modo a olhar o processo reflexivo como contributo para o seu desenvolvimento
profissional na medida em que permite a percepção, visão dos problemas encontrados.
“…no processo de ensino-aprendizagem recorremos a abecedários, uso dos
verbos e dando exemplos práticos do dia a dia dialogando com o aluno…como
por exemplo ao falar do verbo dar eu digo ao aluno para conjugar o verbo dar,
dar é o quê? Ex: a pessoa tira algo duma bacia e entrega a outra pessoa…ao fazer
naquele devido momento está a usar o presente…também podemos conjugar o
verbo no passado dando o exemplo prático: aluno ontem lavaste o prato…foi
ontem já passou por isso que se diz lavaste…cartazes com imagens que ilustram
aquilo que pretendemos alcançar…mandamos o aluno para o quadro para ver se
o aluno possa tirar medo do professor e escrever aquilo que sabe sobre a
matéria que iremos abordar…” (opinião da professora).
É necessário que a escola cumpra a sua missão, de modo a motivar os alunos, indo de
encontro àquilo que cada um traz como capital cultural e aprofundar essas vivências… para
criar aprendizagens significativas…além desta ideias, ainda segundo a inquerida o tipo de
desafio se calhar é diferente; há lições de vida que numas, o caso desta, fazem de nós
melhores profissionais, seres mais sensíveis, capazes de entender cada aluno como um ser
singular, com deveres, mas também com direitos, e sobretudo entender que a missão da
escola pública é dar a cada um o que cada um precisa, não tratar todos como se de um se
tratasse, considerar um aluno como um todo e não apenas na vertente do sucesso escolar.
Mudanças de atitude na prática do ensino
Dos professores entrevistados afirmam que com a frequência do ensino superior mudaram a
forma de ensinar:
“Os alunos são oriundos de diferentes tipos de família em harmonia, em conflito,
desestruturadas, tende apresentar comportamentos e formas de condutas
diferentes, o que eu como professor faço em sala de aula é a forma como ensino
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(linguagem, conversão do diálogo na prática…). Mudamos sobretudo no
relacionamento com os nossos alunos na relação pedagógica…” (opinião do
professor)
“…o uso das tecnologias de modo a preparar os alunos para a vida, incentivá-los
em rever a matéria, a fazerem os deveres de casa, a estudarem em grupo,
explicar melhor os alunos a entenderem a matéria com exemplos práticos
diários…” (opinião do professor)
“…planificar as aulas…para evitar aulas expositivas, o ensino superior ajudou me a abrir a mente e a mudar a forma como tenho vindo a trabalhar e a forma
de pensar e vi esta utilidade de necessidade de ter um plano de trabalho”
(opinião do professor).
Podemos também tentar mudar sobretudo o nosso relacionamento para com os alunos ou
seja a relação pedagógica professor/aluno. Em relação a parte do desempenho profissional
como professor/a considero que:
“…a missão da escola pública é dar a cada um o que cada um precisa, não tratar
todos como se de um se tratasse, considerar um aluno como um todo e não
apenas a vertente do sucesso escolar. Hoje o saber é efémero, por vezes
obsoleto, importa desenvolver competências, prepará-los para a vida, não exigir
que saibam a informação que está disponível em tudo quanto é sítio, Net, redes
sociais, enfim…” (opinião da professora).
Neste ponto de vista e na esteira de Baptista (2005) um professor atento deve estar,
constantemente, a equacionar as suas práticas de acordo com a diversidade dos alunos,
procurando prepará-los para pensar criticamente, para lutarem individual e colectivamente
por uma sociedade mais justa.

Considerações finais
As considerações finais, deste trabalho, não remetem só para uma conclusão, mas também
para um (re)começo de pesquisas e considerações sobre vivências e carências que me
motivam e desafiam a reflectir, agindo sobre a competência profissional, após a conclusão
do curso superior. Esta reflexão é, no meu entender, urgente no actual contexto das
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sociedades e permitir-me-á uma análise metódica sobre as experiências de formação dos
professores do ensino básico que frequentam o ensino superior no curso de licenciatura em
ensino de língua portuguesa.
No momento final dessa reflexão, é oportuno retornar alguns aspectos que me parecem
mais pertinentes, relativamente à função docente; o modo como os professores participam
na construção do seu conhecimento sobretudo no que toca à racionalidade profissional.
Portanto, face ao apelo à educação e formação ao longo da vida as configurações da
profissão docente exigem respostas urgentes para o sistema escolar. O texto de Cosme
(2009) faz uma abordagem à questão da racionalidade sob duas vertentes:
a) A racionalidade que entende que os conhecimentos e as experiências dos
professores deverão deixar-se dominar pelo conhecimento científico que os
especialistas produzem;
b) Outra racionalidade a partir do conhecimento produzido estabelece leis ou normas
entre factos que sejam interpretados como sendo causa e efeito. Essas normas têm
um carácter preditivo o que para a racionalidade técnico-científica é vantajoso numa
altura em que o professor pode antecipar as situações e consequências destas.
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Resumo
Atualmente os professores deparam-se com realidades muito distintas em contexto de
prática pedagógica. Conseguir motivar todas as crianças para a aprendizagem é uma tarefa
complexa, pelo que é imprescindível utilizar metodologias e materiais diversos para que tal
aconteça. Este estudo surgiu da verificação, in loco, que era necessário desenvolver
estratégias que cativassem e envolvessem as crianças nas aprendizagens em contexto de
sala de aula. Este realizou-se durante o estágio integrado na unidade curricular de Prática de
Ensino Supervisionada, no Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, com uma turma de 3.º ano de escolaridade, com idades de 8 e 9 anos.
Inicialmente, desenvolveu-se uma pesquisa sobre a utilização de jogos educativos e a
valorização da aprendizagem cooperativa em contexto de prática pedagógica e, no
momento seguinte implementaram-se atividades em contexto de sala de aula, com o
objetivo de perceber quais as vantagens e as desvantagens da utilização destas estratégias
nesse contexto.
Após a implementação de algumas dessas atividades, recorreu-se ao diálogo com as crianças
para saber a sua opinião sobre o tipo de estratégias que tinham sido levadas a efeito. O
feedback foi bastante positivo. Este confirma os dados de outros estudos que fundamentam
a nossa pesquisa e que referem que uma aula em que se privilegie a aprendizagem em ação,
a interação e o lúdico, a mesma envolve mais as crianças, desperta mais interesse e,
consequentemente, verifica-se um maior empenho por parte dos mesmos.
Os dados recolhidos permitem-nos concluir que as estratégias pedagógicas se refletem
diretamente no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, sendo que o professor
desempenha um papel fulcral na seleção, planeamento e na organização das atividades,
quer recorrendo aos jogos educativos ou outro tipo de recursos.
Palavras-chave: jogos educativos; aprendizagem cooperativa; prática pedagógica.
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Introdução
A sociedade atual é vista como uma sociedade tecnológica em que se tem acesso a uma
grande variedade de tecnologias direcionadas para diferentes áreas. As crianças, são
facilmente cativadas por estes recursos. No decorrer do estágio curricular do Mestrado em
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, numa turma de 3.º ano de
escolaridade, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, num grupo composto por 25 crianças, sendo 16
de género masculino e 9 de género feminino, surgiram algumas questões relacionadas com
o comportamento das crianças, em contexto de sala de aula e com o seu interesse e
motivação para a aprendizagem. Identificada a problemática e, após vários momentos
reflexivos entre os intervenientes diretos na ação educativa, professora titular e professora
estagiária e crianças percebeu-se que era necessário fazer algo que promovesse a mudança
destas atitudes e comportamentos. Após esta reflexão optou-se por estratégias em que o
jogo educativo estivesse muito presente e também privilegiamos atividades que
promovessem um modelo de Ensino Cooperativo/Colaborativo, enfatizando -se o papel da
criança e dos contextos de aprendizagem. Analisaram-se os resultados obtidos de modo a
compreender se as alterações introduzidas estavam a surtir os resultados desejados.
Uma estratégia que se verificou bastante eficaz, relativamente à motivação e interesse pela
aprendizagem, foi a utilização de jogos educativos, em contexto de sala de aula, pelo seu
carácter lúdico e cativante. Na prática, a palavra “jogo” é muito associada ao significado de
“brincadeira”. Para dissipar essa ideia pré-concebida, durante o planeamento do jogo, o
educador/professor assume um papel importante atribuindo um determinado significado
pedagógico à atividade (jogo) planeada e realizada com o intuito de a direcionar para
conteúdos específicos das diferentes áreas do saber, motivando, implicitamente, as crianças
para as atividades que se realizarão após o jogo.
Além da utilização de jogos educativos deu-se também muita importância aos trabalhos de
grupo, no sentido em que se entende que educar implica socializar. Este grupo apresentava
alguns comportamentos complicados relativamente à socialização, pelo que esta foi uma
estratégia que se demonstrou bastante eficaz, permitindo o contacto mais próximo entre as
crianças em momentos de pesquisa e na partilha de conhecimentos. Neste sentido, assumiuse o conceito de aprendizagem cooperativa e implementaram-se alguns métodos de
trabalho cooperativo em contexto de sala de aula.
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Através destas metodologias conseguiram-se transmitir, às crianças, valores como o respeito
e a interajuda levando-os a assumir e a perceber que todos têm um papel importante na
construção da aprendizagem.

1. Importância da utilização de jogos educativos e trabalho de grupo em contexto da
prática pedagógica
Atualmente vivemos numa sociedade tecnológica em que as crianças são cativadas
facilmente por várias tecnologias que lhes chegam rapidamente “às mãos”. Uma estratégia
que se tornou bastante eficaz, na prática educativa, relativamente à motivação para
aprender, foi a utilização de jogos, devido ao seu carácter lúdico e cativante. Cabe ao
educador/professor atribuir um determinado significado à atividade apresentada e
direcioná-la para os conteúdos das diferentes áreas do saber, motivando, implicitamente, as
crianças para as atividades que se irão realizar.
Deste modo, segundo Falkembach, (2002)
O jogo não é senão uma forma, um continente necessário tendo em vista os
interesses espontâneos da criança; porém não tem valor pedagógico em si mesmo.
Tal valor está estritamente ligado ao que passa ou não pelo jogo. Ao pedagogo cabe
fornecer um conteúdo, dando-lhe a forma de um jogo, ou selecionar entre os jogos
disponíveis na cultura lúdica infantil aqueles cujo conteúdo corresponde a objetivos
pedagógicos identificáveis. (p. 1)
Uma outra estratégia que se demonstrou bastante eficaz na motivação das crianças para a
aprendizagem foi a realização de trabalhos em grupo e, como já se referiu no anteriormente,
educar implica socializar, ou seja, permitir o contacto entre as crianças, na pesquisa e na
partilha de conhecimentos. Neste sentido, surge um novo conceito associado aos trabalhos
de grupo, sendo este a aprendizagem cooperativa. Para Lopes e Silva (2008)
A aprendizagem cooperativa é mais do que um simples trabalho de grupo. Quando as
crianças trabalham em grupo de maneira tradicional é possível que interajam,
enquanto em grupo cooperativo as atividades propostas são concebidas de modo
que a participação de cada um seja necessária para realizar a tarefa pedida. (p. 6)
Em suma, através da utilização deste método pretende-se transmitir às crianças
valores como o respeito e a interajuda pois, para que se consiga atingir uma aprendizagem
significativa, através da cooperação, é importante que as crianças saibam respeitar os
colegas percebendo que todos têm um papel importante.
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2.1. O jogo educativo/atividade lúdica em contexto de sala
O jogo pode ser visto como uma atividade que permite o desenvolvimento da habilidade
mental e da imaginação, através de atividades práticas e lúdicas orientadas por regras
previamente estipuladas. Para Rodrigues (2001) “O jogo é uma atividade rica e de grande
efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida
social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem” (p. 86). Desta
forma, pode considerar-se que o jogo pode ser educativo e ao mesmo tempo lúdico,
cabendo ao educador/professor planear, organizar e verificar as atividades educativas
utilizando métodos e recursos que permitam criar condições ideais para que as crianças
dominem os conteúdos das diferentes áreas do saber desenvolvendo, também, o espírito de
iniciativa, a curiosidade, a imaginação, a concentração, o interesse e a autonomia.
Segundo Falkembach (2002)
O primeiro tipo de jogo na vida de uma criança é o jogo de exercício físico. Esse tipo
de jogo submete as crianças a vários comportamentos sem modificar suas estruturas,
exercitando-as pelo simples prazer de executar uma ação. Não incluem a
interpretação de símbolos e não possuem regras. Depois vem o jogo simbólico que
consiste em satisfazer o “eu” e o jogo de regras que implica em compreender e seguir
as regras estabelecidas formando as relações sociais nas crianças. São jogos com
competição. (p. 3)
Embora, à primeira vista, a palavra jogo transmita a noção de brincadeira e desperdiçar
tempo na aprendizagem de conteúdos, quando se observa a palavra no seu sentido
etimológico verifica-se que, como refere Tezani (2006) é no brincar que “a criança articula
teoria e prática, formula hipóteses e as experiências, tornando a aprendizagem atrativa e
interessante” (p. 6) e no “jogo a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas
atividades da vida real e também aprende a separar objeto e significado” (p.7). Neste
sentido, ao utilizar jogos educativos em contexto de sala de aula permite-se que a criança
desenvolva o gosto pelo aprender, que por vezes, se vai diluindo no meio da rotina diária.
2.1.1. Vantagens e desvantagens da utilização de jogos educativos/atividades
lúdicas
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O jogo é um recurso pedagógico fulcral para o desenvolvimento da aprendizagem das
crianças, sendo que este se caracteriza por estimular a imaginação infantil, auxiliar no
processo de integração grupal, liberar a emoção infantil, facilitar a construção do
conhecimento e auxiliar na aquisição da autoestima (Falkembach, 2002) e, como referem
Vieira e Oliveira (2010),
Durante os jogos e brincadeiras, as crianças adquirem diversas experiências,
interagem com outras pessoas, organizam seu pensamento, tomam decisões,
desenvolvem o pensamento abstrato e criam maneiras diversificadas de jogar,
brincar e produzir conhecimentos. (p. 2)
O facto de o jogo ser interpretado como uma atividade lúdica permite a fácil aceitação pelas
crianças que não o entendem como uma atividade desinteressante e obrigatória. Para
reforçar esta ideia, Jesus (2011)
relaciona o lúdico com o jogo; essa relação ocorre porque o jogo é uma atividade
livre, “não-séria”, (…) é exterior a vida habitual, tem a capacidade de absorver o
jogador, não está ligada a interesses materiais, é praticado em tempo e local
determinado, segue regras e possui uma ordem. O lúdico possui as seguintes
características: “ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo e
entusiasmo”, (…) que também podem ser vistos no jogo. (p. 14)
Porém, o educador/professor não pode esquecer um pormenor muito importante: o
processo de ensino-aprendizagem deve ser harmonioso para que o desenvolvimento
cognitivo da criança ocorra de forma significativa. Ao planear as atividades estes
profissionais não devem perspetivar jogos para ‘todos os instantes e momentos’. Para Souza
e Brenelli (2011) baseados na ideia de Piaget existem dois tipos de jogos: os jogos simbólicos
e os jogos de regras. Geralmente os jogos simbólicos surgem, naturalmente, porque são
vistos como uma brincadeira de faz-de-conta. Por isso, cabe ao educador/professor permitir
à criança que participe na construção do seu próprio conhecimento porque, neste sentido,
“As crianças pequenas adoram jogos e conseguem inventá-los a partir de quase tudo” (Holt,
2001, p. 37), o que não exige a necessidade de o educador/professor estar constantemente
a construir jogos. No entanto, estes devem acompanhar o desenvolvimento da criança com
o intuito de a ajudar a adquirir os conteúdos, das diferentes áreas do saber, no tempo certo
e corretamente. Continuando esta ideia, Holt (2001) refere ainda o seu receio de que

362

o conceito de «educação» da maior parte das pessoas não corresponda a este. Vêemna como a obrigação de ir para um local chamado escola, onde as crianças são
obrigadas a aprender coisas que não desejam, sob a ameaça de lhes acontecerem
coisas terríveis se não o fizerem. É inútil dizer que a maioria não gosta lá muito deste
jogo e pára de o jogar assim que possível.
Mesmo em sentido mais estrito, o tipo de jogos que eu jogava com Lisa são
educacionais. Dão à criança uma forte sensação de causa e efeito, de como uma coisa
conduz a outra. Por outro lado, ajudam a criança a sentir que é importante, que pode
ter alguma influência no mundo que a rodeia. (p.38)
Deste modo e, como salienta Falkembach (2002), a utilização de jogos educativos/atividades
lúdicas em contexto de sala de aula apresentam as seguintes vantagens: despertam o
interesse das crianças; permitem a realização de atividades que podem ser individuais ou de
grupo; favorece as relações de socialização; concomitantemente podem explorar a
ludicidade e o raciocínio; desenvolvem as habilidades funcionais, a confiança, a autonomia e
a iniciativa; facilitam a aprendizagem; permitem a tomada de decisões e avaliações; ajudam
na perceção de conceitos de difícil compreensão; exigem uma participação ativa e auxiliam
na conceção de estratégias para a resolução de problemas.
No entanto, se os jogos levados para a sala de aula não forem bem planeados e organizados
também apresentam algumas desvantagens na sua utilização, tais como: se não utilizar o
jogo corretamente, este pode perder o objetivo inicial; existem conceitos que são difíceis de
explicar através dos jogos; se existir uma grande interferência do professor o jogo perde a
noção de lúdico; se a criança for obrigada a jogar perde-se a noção de que o jogo não é uma
atividade obrigatória mas sim livre e espontânea; as regras devem ser bem explicadas, se
não o forem criam desorientação; a utilização de jogos não deve ser demasiado frequente
porque pode causar a ideia de que se aprende, apenas, a partir do jogo.
Atualmente, existem imensos recursos que podem auxiliar o educador/professor a
transformar uma aula transmissiva numa aula participativa que valorize a aprendizagem na e
pela ação.
2.2. A aprendizagem cooperativa em contexto de sala
O autor Vygotsky defende que as crianças aprendem mais e melhor quando trabalham em
conjunto, em grupos heterogéneos, designando esse tipo de aproximação como a Zona de
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Desenvolvimento Proximal, de ora em diante designada por ZDP. Piaget defende que o meio
social influencia o desenvolvimento cognitivo e a construção do conhecimento.
Aprender cooperativamente não significa trabalhar em grupo, mas também envolve esse
tipo de trabalho. A diferença reside no tipo de regras estipuladas, na necessidade de
interdependência, na “responsabilidade individual, [nas] competências sociais e [no]
feedback sobre a atividade” (Lopes & Silva, 2008, p. 6). Este método permite que as crianças
adquiram e desenvolvam competências cognitivas e sociais, sendo que “a aprendizagem
cooperativa pode ser realizada através de trabalho de pares, fomentando a partilha, a
observação, a troca de ideias e de informação, assim como a resolução de problemas”
(Damasceno, 2012, p. 15). No entanto Sá e Pires (2014) referem que neste método as
crianças são colocados em grupos heterogéneos, trabalhando em interação para um
objetivo comum consistindo assim,
na estruturação dos objectivos de modo a que a organização da aula crie pautas de
socialização positivas face às pautas clássicas do tipo competitivo, apresenta-se como
uma alternativa eficaz ao ensino tradicional baseado fundamentalmente em formas
de aprendizagem individual e/ou competitiva. (Ribeiro, 2006, p. 2)
Neste seguimento, Ribeiro (2006) refere que “os objectivos de cada participante estão de tal
modo vinculados entre si que cada um deles só pode alcançar os seus objetivos se, e apenas
se, os outros alcançarem os seus” (p. 3). Este método integra outros mais específicos, sendo
que vários autores optam por referir métodos em vez de método exatamente pela
aprendizagem cooperativa consistir na utilização de várias estratégias que podem e devem
ser adaptadas ao grupo em questão. Deste modo, serão apresentados cinco desses
métodos. A apresentação dos métodos será feita de forma aleatória, independentemente da
sua eficácia ou grau de importância. Estes cinco métodos aqui apresentados, baseados em
Sá e Pires (2014) referem que:
O método Graffiti Cooperativo consiste em agrupar crianças e atribuir-lhes uma folha
dividida num número igual à quantidade de elementos de cada grupo. Em cada divisão da
folha deverá realizar-se uma categoria específica. Porém, depois de um certo tempo a folha
deve rodar para que todas as crianças tenham oportunidade de trabalhar com as quatro
categorias, neste caso.
O método Jigsaw (Quebra-cabeças ou puzzles) consiste em agrupar crianças para
trabalharem com conteúdos que foram distribuídos pela mesma quantidade dos elementos
do grupo. Cada elemento deve trabalhar na parte da matéria que lhe foi atribuída. Depois de
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cada um trabalhar o seu conteúdo ou conteúdos formam novos grupos, mas cada um desses
grupos será composto por um elemento de cada grupo de origem. No entanto, nestes novos
grupos, todos os elementos de cada grupo devem ter trabalhado a mesma parte do
conteúdo ou conteúdos para debaterem o assunto de modo a dissipar qualquer dúvida
existente. Depois deste debate todos voltam ao grupo de origem com o intuito de cada um
ensinar aos colegas a sua parte do conteúdo.
O método Academic Controversy (Controvérsia Académica) consiste na escolha de um tema
pelo professor e pelas crianças que possa gerar posições opostas. Depois da escolha dos
temas, organiza-se a turma em grupos e dentro desses grupos volta-se a estabelecer uma
organização em que cada subgrupo apresenta uma posição diferente relativamente ao tema
em estudo. Depois de alguma pesquisa os subgrupos devem apresentar e defender a sua
posição aos seus colegas de grupo. Estes devem ser convincentes. De seguida, quem estava
a defender o tema passa a ter de elaborar informação para contrariar o tema e os que
estavam a contrariar o tema passam a ter de elaborar informação para o defender. Por fim,
o grupo deixa de estar dividido em subgrupos e em conjunto devem elaborar uma síntese
tendo em conta o consenso a que chegaram ao longo dos debates anteriores.
O método Co-op Co-op (Organização Cooperativa) consiste em organizar a turma em grupos
e distribui-se um tema por cada grupo. Dentro do grupo é estabelecido um subtema por
cada elemento que deverá elaborar uma pesquisa sobre o seu subtema. Depois cada um
apresenta ao grupo a informação que recolheu e debatem sobre a mesma. Desta forma,
todos os elementos do grupo, em conjunto, elaboram uma síntese de cada subtema
pesquisado, relacionando-os, para mais tarde apresentar ao grupo.
O método STAD (Grupos de Trabalho para o Sucesso) consiste em organizar a turma em
grupos, em que todos os elementos trabalham em conjunto para alcançar a aprendizagem.
Todos devem apresentar informações sobre o tema em estudo para alcançar a
aprendizagem esperada, ou seja, todos dependem uns dos outros.
Tal como nos refere Ribeiro (2006), “Cooperar para aprender ou aprender mais e melhor é o
fundamento da Aprendizagem Cooperativa” (p. 31), apresentando ainda os papéis de cada
interveniente neste processo, tal como podemos ver no quadro1.
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QUADRO 1
P APEL DE CADA INTERVENIENTE NOS MÉTODOS DE APRENDIZAGEM
COOPERATIVA

Fonte: (Ribeiro, 2006, p.32)
Analisando o quadro 1 percebe-se que a criança é o sujeito principal na ação. O
educador/professor desempenha, apenas, a função de mediador entre a criança e a tarefa.
Neste sentido, o grupo resolve a tarefa, interagindo entre si.
2.2.1. Vantagens e desvantagens da utilização destes métodos
A aprendizagem cooperativa é um conjunto de métodos, teorias e estratégias que ainda não
foi implementado em muitas instituições quer seja por falta de informação ou por receios
dos educadores/professores. Segundo Fraile (1998), esta estratégia educativa apresenta
diversas vantagens sendo utilizada corretamente em contexto de sala de aula. Porém,
agrupa essas vantagens em duas categorias:
i) Ao nível das competências cognitivas: mais produtividade e rendimento;
desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e da resolução de problemas;
evolução das competências e estratégias cognitivas; desenvolvimento da linguagem
oral.
ii) Ao nível das competências atitudinais: aumento da auto-estima; valorização pessoal
– interdependência positiva; aumento do interesse e da motivação; desenvolvimento
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de uma comunicação eficaz e positiva; desenvolvimento da responsabilidade
individual; integração das crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem.
Os autores Lopes e Silva (2010) e Fontes e Freixo (2004) destacam o facto de a aprendizagem
cooperativa permitir uma abordagem pedagógica diferenciada, em que os indivíduos
aprendem em conjunto, partilhando ideias e informações para melhorar a compreensão de
um determinado conteúdo, independentemente do nível cognitivo de cada indivíduo.Bessa
e Fontaine (2002) referem ainda que “é o facto de os sujeitos auto-valorizarem os objectivos
do grupo que os faz esforçarem-se e encorajarem os outros, pelo que as eventuais
recompensas externas (…) não são consideradas relevantes”. (p. 51).
Neste sentido, surge a necessidade de comparar a aprendizagem cooperativa com a
aprendizagem individualista. Os autores Bessa e Fontaine (2002) referem um estudo que
consistiu nessa comparação e concluiram

que a primeira proporciona atitudes mais

positivas nas crianças face às suas aprendizagens. No entanto, como qualquer processo de
ensino-aprendizagem, esta estratégia precisa ser utilizada corretamente para que as crianças
atinjam aprendizagens significativas. O alcance do sucesso não é imediato, precisa de tempo,
esforço e trabalho. Por isso, o educador/professor não deve exigir demasiado das crianças
com o intuito de alcançar os seus objetivos rapidamente. Neste sentido Fontes e Freixo
(2004) afirmam que a urgência que muitos professores demonstram para obter resultados
positivos pode criar situações de angústia e stress nas crianças. Acrescentam ainda que a
idade, os hábitos sociais e o interesse das crianças podem influenciar negativamente no seu
sucesso, quando se utiliza esta metodologia. Sendo grupos heterogéneos, estes apresentam
competências cognitivas diferenciadas. No entanto, existe também o risco de os indivíduos
com competências mais positivas assumirem a responsabilidade pelo trabalho, tal como
menciona Lopes e Silva (2010).Estes métodos também podem ser entendidos e utilizados
incorretamente permitindo “que alguns alunos ‘vivam à pala dos outros’, isto é, enquanto
alguns fazem a maior parte do trabalho (ou todo), outros ‘apanham a boleia’”(Lopes & Silva,
2009, p. 49).
Neste sentido entre outras papeis o educador/professor deve selecionar o método mais
adequado às crianças do grupo com que trabalha para diminuir o risco de surgir algum
constrangimento durante a utilização do método selecionado. Outro aspeto a ter em conta é
o facto de que se estes métodos nunca foram implementados no grupo em causa, deve
iniciar a ação educativa com grupos compostos por um número reduzido de crianças,
aumentando gradualmente a complexidade de acordo com os resultados obtidos.
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Considerações Finais
Para que as crianças alcancem aprendizagens significativas é fundamental que esta
estratégia seja utilizada corretamente, tal como outras estratégias educativas. Alcançar o
sucesso é algo que precisa de tempo, esforço e trabalho. Os resultados da sua
implementação não é algo que se consegue de imediato. É importante que o
educador/professor respeite o ritmo das suas crianças, para que as aprendizagens sejam
realmente significativas e não se crie situações de angústia e stress nas crianças.
É de salientar que fatores como a idade, os hábitos sociais e os interesses das crianças
podem ser uma influência negativa no alcance de uma aprendizagem significativa, enquanto
se utiliza esta metodologia de ensino. O facto de se organizar a turma em grupos
heterogéneos pode apresentar vantagens e desvantagens. As crianças podem assumir um
papel de apoio mútuo, mas também pode acontecer que as crianças que desenvolveram
competências mais rapidamente assumam a liderança no trabalho. Se os métodos desta
técnica educativa não forem entendidos corretamente podem levar a situações
desconfortáveis, no sentido em que algumas crianças não se esforcem tanto sabendo que
têm colegas que podem fazer o trabalho por eles.
Para evitar que tais situações aconteçam, é fulcral o papel do educador/professor enquanto
agente educativo orientador de conhecimento. Este deve selecionar o método que julgue
mais adequado às crianças do seu grupo, para evitar esses constrangimentos.
Outro ponto muito importante e que o educador/professor deve ter em conta, é o facto de
que se algum destes métodos nunca tiver sido implementado naquela turma, então os
grupos de crianças devem ser compostos por poucos elementos e, consoante o tempo e os
resultados que vai obtendo, pode aumentar número de crianças por grupo.
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Resumo
Interesse por causas e soluções para crises ambientais e planetárias como a trazida pela
enorme quantidade de resíduos que produzimos e descartamos globalmente, oferece
objetivos a ser atingidos através da mobilização da inovação técnica: i.e., fabricação, compra
e uso de materiais que reduzam o volume e a toxicidade dos resíduos gerados e favoreçam a
reutilização, reciclagem e compostagem em vez do descarte. Todavia, exige também um
investimento adicional em fábricas, máquinas e na substituição de um tipo de resíduo por
outro. Isto são soluções que, embora sejam apreendidas como conquistas em direção a
metas de sustentabilidade, idealizam o ciclo da vida e da renovação sem fim, ignoram
recursos e atuam envolvidos na produção de mais lixo, inerente ao design de processos
alternativos e produtos substitutos, exacerbando ainda mais problemas ambientais e éticos.
Como parte desta hipótese e através de notas para uma pesquisa sobre reservas de
resíduos, este artigo afirma que os objetivos expostos põem em evidência o facto de este
conjunto de soluções se reger por um mandato, de facto, ainda verde e apela por programas
abrangentes para discutir métodos e técnicas, juntamente com uma melhor compreensão
dos problemas, em sistemas e campanhas de educação vigentes.
Palavras chave: crises ambientais, resíduos, mandato verde.
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No último meio século temos assistido a um crescimento exponencial do interesse por
causas e soluções para questões relacionadas com crises ambientais e planetárias, entre as
quais se destaca a crise criada pela enorme quantidade de resíduos que produzimos e
descartamos globalmente. Atualmente, o planeta está a ser ameaçado pelo impacto de uma
enorme quantidade de resíduos plásticos, têxteis, elétricos e eletrónicos, desperdícios de
alimentos, misturas tóxicas de esgoto, pesticidas, herbicidas, efluentes industriais, resíduos
hospitalares e outros que coletamos e despejamos em buracos ou a céu aberto por todo o
planeta: no fundo do mar, em afloramentos rochosos e em locais de despejo para serem
enterrados, incinerados e/ou negociados em mercados competitivos e ser entregues a
centros de reciclagem. Relatórios recentes do Banco Mundial (Hoornweg and Bhada-Tata,
2012) estimam que a quantidade de resíduos sólidos gerados globalmente está na ordem
dos 1.3 biliões de toneladas por ano, 1.2 kg por pessoa por dia, e stressam o facto de que
este valor é só aproximado. Se mantivermos a tendência atual, eles afirmam, até 2025, este
valor duplicará. A decomposição destes resíduos assim como a sua incineração ocasionam
muitos problemas ambientais e, claro para a saúde da população mundial. Desde restrições
de uso de terras a impactos globais em termos de emissões de gases de efeito estufa, estes
resíduos poluem e contaminam águas subterrâneas e superficiais, o solo e o ar com toxinas,
ácidos e outras substâncias que têm um atingimento também, sobre os alimentos que
ingerimos, a água que consumimos e nos ambientes que vivemos. Estes provocam graves
perturbações no património biológico, meteorológico e geológico da terra. Como sobreviver
à soberania destrutiva de poluentes que os nossos resíduos libertam é uma das perguntas
cruciais da nossa era. Estudos recentes revelam que os poluentes encontrados no ar, na
água e no solo foram responsáveis por nove milhões de mortes prematuras por ano, em
todo o planeta (Landrigan, 2017).
Campanhas de sensibilização sobre os problemas e risco que a poluição e contaminação por
resíduos coloca incluem exemplos da atenção que lhes foi dada em meados do século XIX e
XX45; começaram a ser popularizadas na década de 60 e inicio dos 70s46; e estão hoje na
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O interesse pelo meio ambiente era uma característica do movimento romântico no início do séc. XIX e deu início ao
chamado primeiro ambientalismo. Outros exemplos incluem também, e por exemplo, a conferência científica da ONU de
1949 sobre Conservação e Utilização de Recursos assim como as reportagens médicas do Grande Nevoeiro de Londres que
de 1952.
46 Por livros como o Primavera Silenciosa, publicado em 1962 por Rachel Carson, o Bomba Populacional publicado por Paul
e Anne Ehrlich em 1967 e o relatório do Clube de Roma com o nome Limites de Crescimento de 1972.
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base de muitos artigos de jornais diários e diferentes tipos de documentários47. São o foco
de uma cada vez mais crescente afluência a congressos sobre catástrofes ambientais e o
problema principal em milhares de ações jurídicas em todo o mundo.
A realidade do risco que os nossos resíduos apresentam – e seus possíveis efeitos – ameaça
a sobrevivência de humanos e muitas espécies, a integridade da terra e a sua biodiversidade,
a segurança de nações e a herança das gerações futuras – e mais ainda a vida de
comunidades que sobrevivem peneirando detritos em depósitos de lixo, em países que as
economias mais desenvolvidas condenam a competir para se tornarem repositórios de
imundice, ou territórios onde estas são excluídas. Isto diz respeito às comunidades afetadas
pela decisão de localizar indústrias poluidoras ou estações de tratamento de resíduos nas
suas proximidades, embora claramente não esteja confinada nelas.
Um dos maiores desenvolvimentos culturais do final do século XX está relacionado com
mudanças na perceção do planeta como espaço de turbulência desprovido de fronteiras, e
associado a novas conceções sobre o corpo humano como poroso e materialmente
inseparável de sistemas terrestres: frágeis e delicados, não infinitamente abundantes, mas
limitados (Lovelock, 1985; 2006). Até finais do séc. XX, como reconta Linda Nash no seu livro
Ecologias Inescapáveis (2006) presumia-se que a toxicidade estivesse confinada a uma única
peça de fruta ou a um lugar específico e pensava-se possível criar um espaço dentro de um
espaço e assim isolá-lo do resto do mundo. A toxicidade nessa visão um tanto otimista era
facilmente contida, temporária e sujeita a quantificação precisa. Hoje, em vez disso temos
como garantido que os produtos químicos não são estacionários, mas movem-se e persistem
mais do que qualquer um previu. As fronteiras de espaço são inviáveis a essa escala e as
linhas de propriedade ou os sinais de alerta não os impedem de entrar no solo, na água, no
ar e no corpo humano (Rafael, 2017). O que foi considerado contido foi encontrado difuso, a
provisão e manutenção de fontes de água limpa, sistemas adequados de esgoto e descarte
de resíduos para a higiene comunitária, muito por causa disso, é ainda um tema cada vez
mais complicado em muitas regiões do mundo. A necessidade de minimizar o máximo
possível a libertação de substâncias tóxicas, prejudiciais ou nocivas, especialmente aquelas
persistentes, exige um novo entendimento do que constitui a humanidade e a condição
humana. Esta é uma realidade que se está a tornar prioridade se é para de facto proteger e
47

Desde Uma Verdade Inconveniente (Al Gore, 2006 e 2017), Tudo o que é Solido (Louis Henderson, 2014) e Antes do
Dilúvio (Leonardo di Caprio, 2016) ao número crescente de festivais de cinema ambiental.
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preservar o ecossistema e os habitats de espécies empobrecidas, ameaçadas ou em perigo, e
a realidade que está a servir de base para um amplo debate crítico sobre questões de
simbiose e de transformação entre humanos e outras entidades artificiais, biológicas e
químicas, se é para de fato encontrar formas de prevenir, minimizar, recuperar, tratar e
eliminar resíduos, e conseguir um planeta mais saudável e limpo para todos.
Os problemas e o risco que a poluição e a contaminação por resíduos coloca tem vindo a
informar numerosas mudanças em programas governamentais de gestão de lixo,
particularmente campanhas de educação destinadas a mudar padrões de comportamento
social. Também ajudaram a redefinir a nossa relação com o planeta, a reconhecer o direito a
um planeta mais saudável e limpo e o imperativo de melhor interligar os nossos modos de
fazer e as nossas tarefas com a saúde e limites físicos do meio ambiente e/ou circundante.
Contudo, esta consciencialização levou, também, à difusão do oposto: ajudou à negação dos
problemas e das tensões que ligam os nossos atos e estilos de vida a causas de crises
ambientais e planetárias, através da promoção de práticas para minimizar efeitos nocivos
sobre o meio ambiente baseadas na preservação do mesmo paradigma de ação que as
originou. Este é o paradigma que se aventura pela economia linear de extração, produção e
disposição de recursos e que se volta hoje para a mineralização de materiais valiosos de
resíduos industriais aterrados e de resíduos sólidos urbanos ou, por outras palavras, para a
recuperação de recursos em resíduos mas também para objetivos de “desperdício zero”
(Palmer, 2005; Mauch, 2016): conceitos que apesar de parecerem movidos por uma ética
humanitária de salvação, alimentada pelo medo do risco de um colapso ecológico presente,
servem para reforçar o status quo da produção insustentável de resíduos e facilitar o usar e
deitar fora, em vez de trabalhar para a eficiente redução ou eliminação dos mesmos. E,
portanto, conceitos que nos estão a permitir tornar fisicamente e intelectualmente mais
alienados do problema, principalmente nos países onde estas abordagens são promovidas
como soluções eficazes para combater a destruição ecológica causada pela enorme
quantidade de resíduos que está no ar, na agua e nos solos; reduzir os resíduos que
produzimos e comercializamos globalmente; e, muito menos, para deter o excesso de
produção capitalista e a obscenidade do consumo excessivo.
Para ilustrar este argumento, pode ser interessante referir, como exemplo, os requisitos do
programa Casa Eficiente 2020, lançado pelo governo português para conceber empréstimos
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a intervenções no edificado. Este programa pode ajudar a perceber a falaciosidade
subjacente a à lógica descrita. A Casa Eficiente 2020 visa promover a melhoria da eficiência
energética e o desempenho ambiental dos edifícios habitacionais assim como a gestão de
resíduos sólidos urbanos. Empreendedores do programa parecem acreditar estes serem
objetivos compatíveis com a realização de um planeta mais sustentável e saudável. Todavia,
estes parecem apoiar uma cadeia de práticas e atitudes que trazem ainda mais questões de
destruição e perigo do que eles pretendem eliminar. Requisitos de eficiência energética para
edifícios domésticos como os da Casa Eficiente 2020 estão a ser promovidos por toda a
Europa pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico da Agência
Internacional da Energia, desde pelo menos 2008. No seu conjunto estes requisitos exigem
grandes reformas em edifícios, a completa substituição, entre outras coisas, de materiais de
isolamento bem como de aparelhos elétricos e eletrónicos, e a introdução de fontes
renováveis de energia para minorar o impacto do construído no ecossistema. A intenção
primordial é reduzir o consumo de energia do mundo, uma necessidade que atualmente é
amplamente suprida por combustíveis fosseis, entendida hoje como principal causa de
destruição e degradação ambiental. No entanto, independentemente de como se olha para
este tipo de resposta, a reorganização das coisas desta maneira implica a destruição de
muitos dos materiais e aparelhos existentes dentro de casa, ou no edificado, para dar lugar a
novos materiais e aparelhos: uma abordagem que também introduz novas preocupações
com o esgotamento de vários recursos naturais como por exemplo minerais pesados, metais
de terras raras e sais de lítio (Kinger, 2015; 2017) – assim como a ruína dos contextos sociais
e ambientais onde estes são extraídos e explorados (Bratton, 2016; Patel and Moore, 2017;
entre outros). Mais ainda, este tipo de resposta leva a proliferação de subprodutos químicos
e toxinas libertadas pelos materiais e aparelhos dispensados. Não há modo de nos livrarmos
destes, nem um lugar fora do planeta terra onde os possamos fazer desaparecer.
Consequentemente, ao contrário do estabelecido nos parâmetros que a Casa Eficiente 2020
promove, os requisitos para que o edificado cumpra certos padrões ecológicos podem, em
última análise, ter implicações muito negativas, promover perturbações substanciais e
altamente prejudiciais para o ambiente e para a segurança humana – para além de
incentivar o consumo.
Neste sentido, como solução preferencial, aquela que maximiza a eficiência e que evita
problemas relacionados com resíduos, como poluição e contaminação, e que o consegue
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através do desenho, fabricação, compra e uso de materiais que reduzam o volume e a
toxicidade dos resíduos gerados ou favoreçam a reutilização, reciclagem e compostagem em
vez do descarte, é uma solução que mobiliza a inovação técnica para transformar resíduos
em recursos e cada vez mais terrenos baldios em zonas de processamento industrial. Apesar
das vantagens, não podemos esquecer que, esta é também uma solução que explora o
problema através da exigência de investimentos adicionais em fábricas, máquinas e
produtos catalisadores de crescimento, transformação, produção e consumo considerados
realizações sociais e tecnológicas para a sustentabilidade impressionantes, mas também
assustadoras.
Soluções deste tipo geram um lucro focado em novos usos, mercados de troca, instituições
para a regulação e processos industriais para a manutenção ou reciclo de resíduos, mas
também na substituição de um tipo de resíduo por outro, evidenciando um conjunto
inteiramente novo de preocupações ambientais e éticas. Preocupações estas ainda muito
pouco exploradas pela maioria das campanhas de educação destinadas a mudar padrões de
comportamento social e o seu impacto.
Aqui, consideramos campanhas de educação destinadas a mudar padrões de
comportamento social não só como instrumentos para aumentar a atenção humana, mas
também como atores implicados na produção de conhecimento altamente paradoxal. Estas
são resposta daqueles que sustentam o pensamento ecológico ou verde, mas que se limitam
a propor “soluções” técnicas simples ou a rejeitar o que tecnológico com base no
pressuposto de ser estranho ou nocivo para ao ambiente. Não são, portanto, resposta a
cadeias, correlações, processos, dependências, condições e pontos de ligação emergentes
do meio ambiente e/ou circundante, “nossa biosfera”: o meio que habitamos e
conjuntamente também criamos. Identificar o papel da informação e o predomínio da
perspetiva económica enquanto enquadramento para compreender os sistemas a terra e os
dados ambientais poderá, neste sentido, levar a um melhor uso das mesmas.
Numa era em que a ONU Meio ambiente (2018) já anunciou precisarmos de consumidores,
empresas e governos empenhados na redução do consumo de plásticos descartáveis; Itália e
França reforçaram com novas leis a luta contra o desperdício de alimentos; e, Portugal adota
a economia circular como prioridade do ministério do ambiente, o potencial reside nas
abordagens de relações e explorações de ideias e informação em contextos abrangentes.
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Em Portugal, têm vindo a ser promovidas jornadas pedagógicas de educação ambiental e
esta já é parte integrante de currículos pré-escolares, ensino básico e secundário. Madurar
estas ideia em programas abrangentes para discutir métodos e técnicas, juntamente com
uma melhor compreensão dos problemas, no sistema educativo e ensino superior seria
igualmente uma boa ideia. Compete ao ensino e sistemas educativos não só apoiar métodos
reducionistas, de análise de risco ou de mercado, mas reforçar o seu papel na prevenção e
promoção de saúde ambiental e planetária.
Qualquer avaliação de risco ambiental a que podemos aceder hoje em jornais diários e
filmes documentários mostra que resta ainda saber se o planeta está a ser ameaçado pelo
impacto dos resíduos, a nossa persistência em reconciliar realidades ambientais
complexascom métodos reducionistas e projetos simplificados, se estamos a proteger
melhor as nossas apostas no futuro do que a própria vida, ignorando uma longa história de
preocupações com o ambiente e a nossa saúde, ou a entregar os nossos problemas às
gerações mais jovens. Todos os futuros são apostas, não será a nossa tarefa agora a de abrir
as nossas barreiras institucionais e ideológicas – e suas avaliações de risco - à incerteza que
enfrenta todo a vida?
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Cidadania e participação dos alunos em contextos TEIP e Não-TEIP
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Resumo
Enquadramento: Em Portugal, a partir da década de 80 do século XX, deu-se um importante
passo na implementação de medidas de promoção da igualdade de oportunidades no
sucesso educativo dos alunos. De entre outras medidas implementadas, emergiu o Programa
TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) cujos objetivos se focam na
prevenção e redução do abandono e absentismo escolar, na redução da indisciplina e na
promoção do sucesso educativo dos alunos. É uma medida de Política Educativa de
discriminação positiva assente na valorização do território e na criação de parcerias com
instituições da comunidade local. Contempla agrupamentos de escolas/escolas não
agrupadas de meios económicos e socialmente desfavorecidos, caraterizados pela pobreza e
exclusão social. Os alunos oriundos destes meios transpõem para a escola uma forma de
estar que se manifesta em violência, indisciplina, abandono, absentismo e insucesso escolar.
Considerando que a escola é um contexto onde os jovens aprendem a dar sentido à sua
identidade e forma de estar e participar na sociedade, ela é em si mesma um espaço de
cidadania.
Objetivos: Perceber os sentidos atribuídos à participação e cidadania pelos alunos do 3º ciclo
do ensino básico de dois contextos escolares, TEIP e não-TEIP, de meios sociais comparáveis.
Metodologia: O estudo desenvolveu-se em 4 escolas do mesmo território concelhio (2 TEIP e
2 não-TEIP) com uma amostra de 940 alunos do 3º ciclo do ensino básico. Utilizamos uma
metodologia mista. Qualitativa com análise documental da Carta Educativa do Município e
dos Projetos Educativos dos Agrupamentos/escolas não agrupadas. Quantitativa através de
inquérito por questionário com indicadores de cidadania e participação categorizados em
seis dimensões da formação global do aluno: Ser-Sujeito, Ser de Relação, Cidadania societal,
Cidadania Institucional, Participação lata e Participação próxima. A interpretação de dados
recorre à estatística descritiva e inferencial e à análise de consistência interna do
questionário.
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Resultados: Os resultados obtidos, na análise dos indicadores usados neste estudo, umas
vezes são, outras não, estatisticamente significativas e quando existem diferenças, as
partições nem sempre se estruturam entre escolas TEIP e não-TEIP.
Palavras-chave: TEIP, participação, cidadania.
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Abstract
Conceptual framework: In Portugal, from the 80's decade of the twentieth century, there
was an important step in the implementation of measures to promote equal opportunities in
the educational success of students. Among other measures implemented, the TEIP
(Educational Territories of Priority Intervention) Program has emerged. Its objectives are
focused on preventing and reducing school drop-out and absenteeism, reducing indiscipline
and promoting students' educational success. It is an educational policy measure of positive
discrimination based on the valorization of the territory and the creation of partnerships
with institutions of the local community. It includes clusters of non-clustered schools and
schools of economic and socially disadvantaged backgrounds, characterized by poverty and
social exclusion. Students from these means transpose to school a way of being that
manifests itself in violence, indiscipline, abandonment, absenteeism and school failure.
Considering that school is a context where young people learn to give meaning to their
identity and how to be and participate in society, it is in itself a space of citizenship.
Objectives: To understand the meanings attributed to participation and citizenship by
students in the 3rd cycle of basic education in two school contexts, TEIP and non-TEIP, of
comparable social environments.
Methodology: The study was carried out in 4 schools of the same municipality (2 TEIP and 2
non-TEIP) with a sample of 940 students from the 3rd cycle of ensino básico. We use a mixed
methodology. Qualitative with documentary analysis of the Educational Charter of the
Municipality and of the Educational Projects of the groupings / schools not grouped.
Quantitative through a questionnaire survey with indicators of citizenship and participation
categorized into six dimensions of the student's overall education: Being-Subject, Being of
Relation, Societal Citizenship, Institutional Citizenship, Participation and close Participation.
The interpretation of data uses the descriptive and inferential statistics and the internal
consistency analysis of the questionnaire.
Results: The results obtained in the analysis of the indicators used in this study are
sometimes not statistically significant and when there are differences, partitions are not
always structured between TEIP and non-TEIP schools.
Key words: TEIP, participation, citizenship.
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Introdução
Este artigo pretende contribuir para uma reflexão em torno dos efeitos da implementação
de políticas educativas no desenvolvimento de competências dos alunos para a sua
formação enquanto cidadãos. O foco deste estudo é a implementação do Programa TEIP
(Territórios Educativos de Intervenção Prioritária). Os objetivos primordiais desta medida
política foram a promoção da igualdade no acesso e no sucesso educativo dos alunos do
ensino básico (Preambulo despacho nº 147/ME/96). Trata-se de uma medida de
territorialização das políticas educativas, que valoriza o local. Neste quadro político de
territorialização da educação emergiram, com grande significado, nos Agrupamentos TEIP,
oportunidades de afetação de recursos e parcerias com grande relevância nos processos de
desenvolvimento dos alunos. Assim, optamos por proceder à investigação no sentido de
perceber as subjetividades de alunos de escolas TEIP em comparação com as escolas que
não o são (Não TEIP) em meios sociais comparáveis.
Para perceber as mudanças de paradigmas procederemos a uma breve abordagem às
políticas de territorialização no quadro internacional e ao processo de implementação do
TEIP desde a sua criação ate à atualidade. A caraterização do território em que se realizou
este estudo permitir-nos-á um enquadramento do nível sociocultural e económico da
população que justificará alguns dos resultados obtidos.
1 Políticas educativas internacionais e sua relação com o programa TEIP
Entendendo as mudanças de paradigmas, enquanto consequência histórica, as políticas
educativas que caraterizam os TEIP em Portugal basearam-se em medidas já implementadas
e até avaliadas noutros países. Como reforçam alguns estudos “os processos de
convergência com as políticas internacionais (…) resultam [em] políticas idênticas assumidas
por partidos ideologicamente diferentes, bem como a produção de um discurso homogéneo,
justificado pela incontornabilidade da necessidade de modernização que promete a
aproximação aos países do centro” (Teodoro e Aníbal, 2007, p. 19).
Encontramos convergência entre esta medida portuguesa e as designadas ZEP (Zones d’
Education Prioritaire-1988), do sistema educativo francês. Por sua vez, as ZEP foram
implementadas recebendo a influência das experiências anteriormente realizadas nos EUA
(relatório Coleman, em 1966) e no Reino Unido (Relatório Plowden, 1967). No Relatório
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Coleman, a escola surge como variável estatisticamente nula – “schools make no difference”
– e no Relatório Plowden as diferenças entre famílias têm maior poder explicativo das
desigualdades de desempenho dos alunos do que as diferenças entre escolas.
A experiência inglesa, após 1997, marcada pelo lema: “Education, education, education”
identificou áreas de intervenção, designadas por EAZ (Education Action Zones).
Balanços/estudos efetuados, após 10 anos, não levaram a conclusões muito consistentes ou
animadoras para além de melhores resultados académicos, nas escolas abrangidas pelas
EAZ48. Em 1999 surge o “Excellence in Cities” que foi uma medida complementar para
impedir a degradação de centros urbanos problemáticos, criando o LEA (Local Education
Authorities), com recurso a Learning Mentors, recrutados de entre a comunidade. Na União
Europeia49 foi criado, em 1990 o Observatório das Políticas para Combater a Exclusão Social
(Alexiadou, 2002) o que constitui um sinal muito evidente da importância de convergência
de políticas entre diferentes sistemas educativos Ball (2001).
2 Os TEIP numa política de territorialização da educação: do programa TEIP 1 ao
programa TEIP 3
A medida política TEIP assenta em propostas de discriminação positiva aplicadas a uma
determinada unidade geográfico-administrativa com caraterísticas próprias (meios
socioeconómico e culturalmente carenciados, diferentes etnias, migrantes ou populações
itinerantes), sendo implementada em escolas articuladas entre si e a comunidade
envolvente (Despacho 147-B/ME/96). Na fase de implementação foram contempladas 34
localidades de Portugal Continental. A possibilidade de os estabelecimentos de educação e
de ensino se associarem com vista à constituição dos TEIP é complementada pelo Despachoconjunto 73/SEAE/SEEI96. Em sequência, o Despacho-conjunto nº 188/97 define que
agrupamentos se constituem como TEIP para o ano letivo 1997-1998 e quais as condições
em que se desenvolvem os respetivos projetos educativos. O Programa é relançado em 2008
(TEIP 2) estando atualmente a vigorar o TEIP 3. Os objetivos do Programa foram evoluindo
da forma que se explicita na tabela seguinte:

48
49

verhttp://cee.lse.ac.uk/ceedps/ceedp76.pdf
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002148.htm
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Tabela I – Objetivos dos programas TEIP
TEIP 1 Despacho 147-B/ME/96
TEIP 2 Despacho normativo nº
55/2008

TEIP 3 Despacho normativo nº
20/2012

1° A melhoria do ambiente
educativo e da qualidade das
aprendizagens dos alunos;

1° A qualidade do percurso e
dos resultados escolares dos
alunos;

1° A melhoria da qualidade da
aprendizagem traduzida no
sucesso educativo dos alunos;

2° Uma visão integrada e
articulada da escolaridade
obrigatória que favoreça a
aproximação dos seus vários
ciclos, bem como da educação
pré-escolar;

2° A redução do abandono e
insucesso escolar dos alunos;

2° O combate ao abandono
escolar e às saídas precoces do
sistema educativo;

3° A criação de condições que
favoreçam a ligação escola-vida
ativa;

3° A transição da escola para a
vida ativa;

3° A criação de condições que
favoreçam a orientação
educativa e a transição
qualificada da escola para a vida
ativa;

4° A progressiva coordenação
das políticas educativas e a
articulação da vivência das
escolas de uma determinada
área geográfico com as
comunidades em que se
ingerem.

4° Intervenção da escola como
agente educativo e cultural
central na vida das comunidades
em que se insere.

4° A progressiva articulação da
ação da escola com a dos
parceiros dos territórios
educativos de intervenção
prioritária.

Várias investigações se focalizaram nos efeitos e resultados obtidos nas diversas vertentes
de implementação e desenvolvimento do Programa TEIP I. O Instituto de Investigação
Educacional (IIE) apresentou, em 2000, os resultados de 6 estudos de caso em diferentes
regiões. Relativamente à constituição dos TEIP constatou-se que havia escolas abrangidas
pelo Programa TEIP que não se enquadravam no perfil territorial de “zona carenciada” e que
a articulação entre escolas nem sempre correspondia às relações de cooperação. Estes
resultados põem em causa a coerência nos indicadores e critérios utilizados na constituição
dos TEIP. Da estrutura organizativa sobressai também o défice de articulação entre a escola
e as estruturas da comunidade envolvente. Os objetivos, estratégias e resultados evoluíram
em duas fases: uma de satisfação das necessidades mais básicas dos alunos e outra de
utilização dos recursos educativos proporcionados pelo Programa TEIP. O efeito das medidas
foi aparentemente paradoxal porque o objetivo seria diminuir o absentismo e o abandono
escolares, contudo não nos parece ter ainda elevado o sucesso nas aprendizagens escolares.
Estas conclusões convidam a uma reflexão para a necessidade de um maior investimento na
implementação de medidas de intervenção ao nível da sala de aula.
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O Programa TEIP, relançado a partir de 2008/2009, passou a desenvolver-se em 105
Agrupamentos (DGIDC, 2010). O Despacho nº 55/2008 reafirma a necessidade da promoção
do sucesso educativo de todos os alunos e, muito particularmente, das crianças e dos jovens
que se encontram em situações de risco de exclusão social e escolar. Relativamente à 2ª
Geração TEIP, a Universidade Católica realizou seis estudos de caso, em 2009, destacando o
esforço da comunidade educativa. As fragilidades identificadas foram os baixos níveis de
sucesso escolar, o subaproveitamento das instituições parceiras, a fragmentação das
lideranças e a instabilidade do corpo docente. Como potencialidades foram referidas a
existência de equipas de autoavaliação e de coordenação, o aparecimento de laços de
cooperação interciclos, uma maior conexão entre a escola e a comunidade. Neste contexto,
os professores participantes nos referidos estudos consideram que o Projeto TEIP foi o
motor que fez emergir novas formas de estar e de trabalhar, que a vida da escola está mais
organizada e que implica o trabalho em equipa. Os professores referiram também que não
se fizeram sentir as mudanças ao nível da sala de aula. (Palmeirão, 2010).
Os relatórios elaborados e estudos encomendados pela DGIDC50 dão conta dos resultados
da implementação do Programa TEIP 2 e orientações para o futuro. O que se verificou foi
que as escolas acompanharam a tendência de redução do abandono escolar precoce,
reduziram o desfasamento das médias relativamente à média nacional e melhoraram as
taxas de absentismo. No que respeita à indisciplina, houve um aumento do número de
registos e uma redução do grau de gravidade das ocorrências. As mudanças ligadas a outras
dimensões não quantificáveis foram a articulação, o trabalho colaborativo, a comunicação, a
relação escola-família-comunidade, a monitorização e a presença dos peritos externos
(amigos críticos) que participaram nos processos organizacionais envolvendo os atores. A
avaliação do impacto das medidas de discriminação positiva nos 105 agrupamentos TEIP
revelou que houve melhoria ao nível da indisciplina e diminuição das taxas de abandono.
Contudo, 50% das escolas não mostraram resultados superiores no desempenho escolar dos
alunos e a transição para a vida ativa não foi concretizada.
Um olhar sobre os estudos realizados revela algum consenso nas mudanças sentidas com a
implementação do Programa TEIP, embora prevaleça a ideia de uma certa ineficácia da

50

http://www.dgidc.min-edu.pt/teip/index.php?s=directorio&pid=41
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medida ao nível dos resultados académicos dos alunos e na intervenção ao nível da sala de
aula.
O TEIP 3, no qual se enquadra o presente estudo, foi retomado no ano letivo 2012/2013
através do Despacho Normativo n.º 20/2012.
3 Questões orientadoras da investigação
Esta investigação assentou nas seguintes questões:
I) Haverá diferenças nas subjectividades sobre a cidadania e participação cívica dos
alunos do 3º ciclo de escolas TEIP e de escolas não-TEIP em meios sociais
comparáveis?
II) Serão as representações dos alunos estruturadas pelo “efeito escola”?
4 Caraterização do território concelhio
A análise à Carta Educativa do concelho denota um baixo nível de qualificação da população.
O trabalho é a principal fonte de rendimento (60,3%), 20% vive a cargo da família e 14,7% de
reformas e pensões. Predomina o grupo dos operários, artífices e trabalhadores similares
(45%). O Diagnóstico Social refere problemas oriundos de baixos níveis de escolaridade,
fraco acompanhamento familiar da vida escolar, formação profissional insuficiente, falta de
equipamentos sociais de apoio à infância e juventude e insucesso escolar. As causas são
atribuídas ao desfavorecimento do território, fraca valorização das qualificações escolares a
nível individual e social, situação económica débil e consequente inserção precoce dos
jovens no mercado de trabalho, baixa expectativa do nível de vida, fraca oferta de cursos
alternativos de qualificação. Consequentemente, o quadro social do concelho é ameaçado
por fenómenos de exclusão social. Constituem problemas de difícil resolução:
marginalidade, má gestão familiar, situações de pobreza e existência de famílias socialmente
desintegradas, derivando daqui o aumento de crianças/jovens sem retaguarda familiar,
fenómenos de delinquência e elevado número de situações de pobreza.
5 Caraterização dos territórios educativos em estudo

O estudo foi realizado em 4 escolas (2 TEIP e 2 não-TEIP).
Tabela II – Escolas TEIP e não-TEIP onde se desenvolveu o estudo
Escola A (TEIP)
Escola B (TEIP)
Escola C (Não TEIP)

Escola D (Não TEIP)
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EB2,3
meio urbano

EB2,3
meio rural

Secundária
meio urbano

Secundária
meio rural

Estas escolas situam-se no mesmo concelho e em meio sociais comparáveis, de forma que a
escola C recebe os alunos que terminam o 2º ou 3º ciclo da escola A e a escola D recebe os
alunos que terminam o 2º ou 3º ciclo da escola B, o que significa que os alunos
frequentaram as escolas TEIP e na transição de ciclo passaram a frequentar escolas não TEIP.
Pela análise dos projetos educativos constata-se que os problemas diagnosticados são os
referidos na Carta Educativa do Concelho. As áreas de intervenção das escolas são comuns e
centram-se principalmente na promoção de condições para o sucesso educativo e escolar
das crianças e jovens, criação de modalidades de gestão flexível do currículo e dos
programas disciplinares e dos não disciplinares, ligação ao mundo do trabalho, Educação
para a saúde, desporto escolar e apoios educativos especiais, educação para o
empreendedorismo e contacto com as estruturas e locais de interesse patrimonial e cultural.
6 Instrumento de recolha de dados e amostra
Foi realizada uma análise documental à Carta Educativa do Concelho que nos permitiu uma
caraterização global da população e do território e aos Projetos Educativos de cada um dos
Agrupamentos/Escola não Agrupada que nos permitiu uma visão global da população
estudantil, dos problemas diagnosticados, dos objetivos, das estratégias e dos recursos.
O questionário utilizado, assim como a tipologia das dimensões e sua categorização é da
autoria de Teixeira e Alves-Pinto e foi validado em outros estudos a nível nacional. Este
instrumento de recolha de dados permitiu uma caraterização das variáveis pessoais,
familiares e escolares dos alunos da nossa amostra, assim como a recolha de dados acerca
das dimensões a estudar.
A amostra é constituída por 940 alunos do 3º ciclo do ensino básico de 4 escolas (2 TEIP e 2
não-TEIP) de um concelho do Norte de Portugal. A análise dos dados foi realizada recorrendo
à estatística descritiva e inferencial e cálculo da consistência interna do questionário.
6.1 Caraterização da amostra
As idades dos alunos variam entre os 12 e os 18 anos. Dos 940 alunos inquiridos, 34,4%
frequenta o 7º ano de escolaridade, 31,9% o 8º ano e 33,6% o 9º ano.
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As expectativas em relação aos estudos revelam-se baixas dado que a maioria dos alunos
(50,7%) apenas pretende fazer a escolaridade obrigatória e 35,9% pretende prosseguir
estudos.
Os respondentes da nossa amostra frequentam escola TEIP (50,3%) e escolas não TEIP
(49,7%), com a seguinte distribuição:
Tabela III – Distribuição dos alunos da amostra por escolas
Escola A (TEIP)

Escola B (TEIP)

Escola C (Não TEIP)

Escola D (Não TEIP)

Zona urbana

Zona rural

Zona urbana

Zona rural

244

229

263

204

26,0%

24,3%

28,0%

21,7%

O nível de instrução familiar (NIF), que corresponde para cada aluno à habilitação escolar
mais elevada entre o pai e a mãe, é baixo, estando a maioria no grupo de pais com o 6º ano,
carateriza o contexto sociocultural de que os alunos são oriundos. Neste contexto podemos
verificar que o NIF dos alunos que frequentam escolas Não-TEIP é mais elevado do que o NIF
dos alunos das escolas TEIP. Como o território se situa num meio socioculturalmente
desfavorecido os pais dos alunos que frequentaram o ensino superior conta com uma
percentagem muito baixa, de apenas 14%, sendo 3,9% que correspondem a pais de alunos
que frequentam as escolas TEIP e 10,2% de escolas não-TEIP.

Gráfico I - Nível de instrução familiar por TEIP/Não TEIP
37.3%

40.0%
30.0%
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26.4%
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0.0%
4º ano
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Curso
superior

NÃOTEIP

7 A cidadania vista pelos alunos de escolas TEIP e escolas não TEIP
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Para analisar as componentes da cidadania e participação cívica considerámos seis
dimensões.A cada dimensão correspondem indicadores que nos permitem perceber a forma
como os alunos se posicionam face a estas dimensões em estudo: Ser-Sujeito
(autoconhecimento, capacidade de auto-reflexão, auto-orientação e coerência), Ser de
Relação (abertura ao outro, aceitação do outro, o ser para o outro e o estar com os outros),
Cidadania societal (direitos individuais, temas da atualidade, aceitação da legalidade,
sentido atribuído às eleições), Cidadania Institucional (sentimento de ser português, de ser
europeu, o conhecimento das tradições e a atitude face a símbolos nacionais), Participação
lata (debates sobre temas da atualidade, defesa do ambiente, protestos contra injustiças,
luta por direitos e problemas coletivos) e Participação próxima (experiência direta em
quadros mais próximos, com colegas, Associação de Estudantes, ao nível da comunidade,
apoio aos mais desfavorecidos, resolução de problemas locais).
As respostas dos alunos encontram-se esquematizadas no gráfico seguinte:

Gráfico II – Importância atribuída pelos alunos às dimensões de cidadania e participação
cívica
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Os resultados obtidos pela análise das repostas dadas por todos os alunos da nossa amostra vão de encontro

ao estudo realizado por Alves-Pinto (2014) no sentido de que os alunos valorizam o que lhes
é mais próximo enquanto pessoas. Verificamos que o ser-sujeito, o ser-de-relação e a
cidadania societal são as dimensões consideradas mais importantes. A cidadania
institucional é também valorizada pela maioria dos alunos. É notável o afastamento ao nível
da importância atribuída às questões da participação.
7.1 Variação da cidadania percebida pelos alunos por escolas e por tipologia TEIP e não TEIP
Analisamos uma eventual relação entre as dimensões da cidadania e as varáveis escolas
(independentemente de serem ou não serem TEIP) e entre tipologias de escolas TEIP e nãoTEIP.
Tabela IV-Variação das dimensões da cidadania por escolas e por tipologia TEIP/Não-TEIP
Dimensões

Escolas

TEIP/Não TEIP

Ser Sujeito

<0,04

<0,03

Ser de Relação

<0,03

<0,02

Cidadania societal

n.v51

n.v

Cidadania Institucional

n.v

n.v

Participação lata

n.v

<0,02

<0,01

n.v

Participação próxima

A dimensão da cidadania ser sujeito é mais considerada pelos alunos que frequentam as
escolas Não-TEIP, sendo os alunos da escola C (Não-TEIP/zona urbana) os que mais o
manifestam.
Relativamente à dimensão ser de relação os alunos de escolas Não-TEIP atribuem maior
importância às questões de cidadania relacionadas com o “outro” do que os alunos de
escolas TEIP. Entre escolas é notória a importância atribuída a esta dimensão mais pelos
alunos da escola C (Não-TEIP, zona urbana) do que pelos alunos das outras escolas.
A cidadania societal e a cidadania institucional não apresentam diferenças significativas nas
opiniões dos alunos com nenhuma das varáveis estudadas.
A participação lata é mais valorizada pelos alunos que frequentam as escolas Não-TEIP e a
participação próxima não apresenta variação estatisticamente significativa na variável
51

Não varia – não apresenta variação estatisticamente significativa
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TEIP/Não TEIP mas é sentida de forma diferente entre escolas sendo mais sentida pelos
alunos da Escola A (TEIP/zona urbana). Este resultado pode ser percebido no
enquadramento do Projeto Educativo desta Escola que tinha, à época, como tema
aglutinador a Cidadania.
Verificamos pela análise destes resultados que a variável escola é tão forte como a variável
TEIP/Não TEIP embora as opiniões divirjam em dimensões diferentes, exceptuando as
questões de cidadania institucional e societal que não apresentam variações
estatisticamente significativas em qualquer das variáveis, o que nos leva a inferir que os
alunos percebem essas dimensões de forma semelhante, independentemente da escola que
frequentam ser ou não TEIP.

Conclusão
A cidadania e a participação são menos valorizadas pelos alunos de escolas TEIP do que
pelos alunos das escolas não-TEIP. Esta desvalorização pode dever-se ao diagnóstico
apresentado pelas escolas nos diferentes territórios de intervenção, quer pela visão
profundamente negativa, quer pelos preconceitos e estereótipos de que estão revestidas o
que faz com que os pais mais informados tendam a escolher escolas não TEIP para os seus
filhos. Por outro lado, estes dados poderão estar associados à transição do 2º para o 3º ciclo,
em que os melhores alunos escolhem as escolas secundárias não-TEIP e no caso dos valores
apresentados pelos alunos da escola C em relação à dimensão ser-sujeito pode dever-se à
competitividade entre alunos, visto que a essa é a Escola Secundária do centro da cidade, é a
que tem os alunos cujos pais tem um capital académico mais elevado e é considerada com
um nível mais elevado de exigência e bem posicionada no ranking nacional.
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Resumo
Com este estudo pretende-se caraterizar os jovens atletas do concelho de Lousada, quanto ao índice
de massa corporal (IMC), assim como identificar a prevalência da pré obesidade e obesidade,
relacionando-as com a modalidade praticada e o número de minutos semanais de treino.
Metodologicamente foram avaliados 314 atletas de ambos os géneros, de 9 modalidades
desportivas, com idades compreendidas entre os 8 e os 19 anos (média 13,19±2,713). Com recurso à
avaliação antropométrica da altura e da massa corporal dos atletas, calculou-se o IMC e o mesmo
índice foi ajustado para os respetivos pontos de corte internacionais, de acordo com a idade e
género, por forma a identificar a prevalência da pré obesidade e obesidade. Foi igualmente efetuada
uma análise descritiva dos dados recolhidos, verificando-se que para o total da amostra os valores de
IMC se enquadravam entre um mínimo de 11,58 kg.m-2 e um máximo de 32,91 kg.m-2, enquanto a
prevalência de pré obesidade e obesidade foram respetivamente de 22% e 7,4%. No presente estudo
foi possível constatar a existência de uma variação do IMC em função da modalidade praticada e do
número de minutos semanais de treino. Os resultados sugerem, ainda, que a prevalência da préobesidade e obesidade é transversal a todas as modalidades desportivas estudadas, apresentando
uma variabilidade em função da modalidade praticada, assim como do número de minutos semanais
de treino.
Palavras-chave: Obesidade; Pré-obesidade; Índice de Massa Corporal; IMC; Jovens Atletas; Lousada.
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Introdução
Os registos de pré-obesidade e obesidade em crianças e adolescentes são retratados
frequentemente com preocupação, em consequência da proporção epidémica que alcançam
em países desenvolvidos e em desenvolvimento(Ferreira, Mota, & Duarte, 2012). A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que em 2016 mais de 340 milhões crianças e
adolescentes (5-19 anos) apresentavam sobrepeso ou obesidade(WHO, 2018). Em Portugal a
prevalência da obesidade e pré-obesidade, é respetivamente, de 7,7% e 17,3% nas crianças
(<10 anos) e de 8.7% e 23.6% nos adolescentes (10-17 anos) (Lopes, et al., 2018). Estes
valores refletem o aumento do peso corporal, em virtude do incremento da massa gorda
corporal. Fatores que refletidos em jovens atletas podem originar uma diminuição do
rendimento desportivo, motivado pelos maiores gastos energéticos e uma maior
predisposição para as lesões desportivas(Teixeira, Sardinha, & Barata, 2008). Neste contexto
a estimativa da composição corporal apresenta uma importância considerável, também em
jovens atletas (Kiss, 2003). A prevalência de excesso de peso, em crianças e adolescentes, é
essencialmente definida pelo Índice de Massa Corporal (IMC) através de nomogramas
específicos ajustados para a idade e sexo(Ferreira, Mota, & Duarte, 2012). O IMC é o índice
mais utilizado para avaliar a obesidade e o sobrepeso, sendo recomendado pela OMS como
indicador de gordura corporal, por ser obtido de forma rápida e praticamente sem custo
nenhum (Heyward, 2004)(Fontoura, Abech, & Formentin, 2011). Apesar do IMC não
considerar as frações da massa gorda e da massa isenta de gordura, constitui-se como uma
boa ferramenta de diagnóstico precoce de situações marginais, particularmente de préobesidade e obesidade(Rito, Breda, & Carmo, 2011). Ainda que inúmeros estudos sejam
efetuados sobre a prevalência de pré obesidade e obesidade em Portugal, muitos dos
resultados não chegam a ser publicados(Antunes & Moreira, 2011) nomeadamente com
jovens atletas. O presente estudo pretende caraterizar os jovens atletas do concelho de
Lousada, quanto ao índice de massa corporal (IMC), assim como identificar precocemente
situações marginais, em particular a prevalência de pré-obesidade e obesidade,
relacionando-as com a modalidade praticada e o número de minutos semanais de treino.
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Material e métodos
Amostra
O estudo foi realizado com 314 jovens atletas de nove modalidades desportivas (tabela 1),
com idades compreendidas entre os oito e os 19 anos (média 13,19 ± 2,71 anos). A amostra
constitui-se com recurso à disponibilidade de todos os jovens atletas de todas as
modalidades, fixando-se em 223 jovens atletas do género masculino e 91 jovens atletas do
género feminino. A diferença de número de indivíduos por género, estatisticamente
significativa, corresponde à proporcionalidade de géneros existente na prática desportiva do
concelho de Lousada. A recolha de dados foi devidamente autorizada pelos seus
encarregados de educação com a assinatura de consentimento informado.
T ABELA 1: D ISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS POR MODALIDADE COM
INDICAÇÃO DA IDADE MÉDIA, MÍNIMA E MÁXIMA .
N
Atletismo
Basquetebol
Dança
Futebol
Futsal
Hóquei em Campo
Natação
Polo Aquático
Voleibol
Total amostra

12
27
18
136
38
15
16
32
20
314

Média
12,17
14
14,78
13,3
13,18
12,93
10,69
13,09
12,95
13.19

Idade
Dp
Min.
±3,24
8
±2,08
10
±0,55
14
±2,76
9
±3,53
8
±1,28
11
±2,47
8
±2,32
8
±2,48
9
±2,71
8

Máx
18
18
16
19
19
16
15
18
16
19

Medições antropométricas

Para cada indivíduo foram recolhidas as medidas antropométricas de peso e altura. Por
forma a evitar o erro inter-observador, todas as medições foram realizadas pelos mesmos
investigadores.
O peso e altura foram determinados, respetivamente, através da utilização de uma balança
com capacidade até 150Kg e com um estadiómetro portátil. Os atletas foram instruídos a
realizarem as medições apenas de t-shirt, calções e descalços em posição ortostática.
O IMC foi determinado pela equação: IMC= Peso.Altura-2 sendo os pontos de corte de préobesidade e obesidade baseados nos valores de referência da OMS, de acordo com o sexo e
com a idade.
Procedimentos estatísticos
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A análise descritiva dos dados foi efetuada com recurso do software estatístico SPSS
(Social Package for Social Sciences) versão
25.0,

recorrendo-se

aos

testes

não

paramétricos para identificação de diferenças

Tabela 3: Distribuição do IMC (kg.m -2) por
idade e género.
Idade
8

Género
Total

N
6

Min.
14,14

Max. Média
24,93 17,81

dp
±3,85

ou associações. Os cálculos estatísticos foram realizados para um nível de significância de
5%.

Resultados

Os valores de IMC obtidos, e
indicados na tabelo 2, apresentam

T ABELA 2: Í NDICE DE M ASSA CORPORAL DOS SUJEITOS NA
TOTALIDADE DA AMOSTRA E DISTRIBUÍDOS POR : GÉNERO ,
MODALIDADES E TEMPO DE TREINO SEMANAL . (* P<0,05)
Índice de Massa corporal (kg/m2)

uma grande variabilidade amplitude

N

Máximo

Mínimo

Média

dp

quando analisado na totalidade da

Amostra total

314

32,91

11,58

20,84

±3,61

amostra, assim como diferenciando a

Masculino

223

32,91

11,58

20,44*

±3,52

Feminino

91

32,88

14,62

21,83*

±3,65

amostra por género, modalidade ou
tempo semanal de treino. O valor
máximo obtido, 32,91 kg.m-2 e
valor

mínimo,

11,58

o

kg.m-2,

pertencem a praticantes masculinos
de futebol. Numa análise por géneros,
verificamos que o valor médio de IMC
é 1,39 kg.m-2 (p<0,02) mais elevado

Modalidades
Atletismo

12

24,93

15,94

19,5

±2,97

Basquetebol

27

30,69

17,11

21,18

±3,50

Dança

18

29,8

17,61

22,73

±3,53

Futebol

136

32,91

11,58

20,46

±3,50

Futsal

38

32,01

14,14

20,81

±4,46

Hóquei em Campo

16

32,45

16,25

21,34

±3,94

Natação

16

23,13

15,68

19,34

±2,08

Polo Aquático

31

31,06

16,60

21,96

±3,53

Voleibol

20

25,27

14,62

21,26

±3,22

Tempo de Treino Semanal
120 min

18

29,80

17,61

22,73

±3,53

nos praticantes do sexo feminino

180 min

52

32,45

14,92

20,95

±4,43

(21,83 kg.m-2) do que nos praticantes

270 min

131

32,91

11,58

20,40

±3,78

360 min

97

31,06

15,94

21,28

±2.88

450 min

16

23,13

15,68

19,34

±2,08

do sexo masculino (20,44

kg.m-2).

Nos valores médios de IMC por modalidades a dança, composta apenas por praticantes
femininos, apresenta o valor de IMC mais elevado (22,73 kg.m-2) enquanto o valor médio de
IMC mais reduzido ocorre na natação (19,34 kg.m-2) com uma composição de praticantes de
ambos os géneros.

397

Na análise da variabilidade dos valores

Masculino
Feminino

4
2

14,14
15,94

24,93
19,2

Total
Masculino
Feminino

28
18
10

14,62
15,09
14,62

25,62
25,62
23,78

Total
Masculino
Feminino

29
25
4

13,67
13,67
14,92

24,68
24,68
22,94

Total
Masculino
Feminino

25
24
1

11,58
11,58
21,36

31,45
31,45
21,36

Total
Masculino
Feminino

35
25
10

14,7
14,7
17,62

28,52
25,07
28,52

Total
Masculino
Feminino

53
46
7

16,38
16,67
16,38

32,91
32,91
23,13

Total
Masculino
Feminino

29
17
12

16,97
16,97
18,67

29,56
24,35
29,56

Total
Masculino
Feminino

45
20
25

16,71
16,71
17,08

32,88
22,84
32,88

Total
Masculino
Feminino

22
15
7

18,16
18,16
18,29

27,94
27,94
23,98

Total
Masculino
Feminino

21
15
6

19,43
19,43
21,87

31,06
30,69
31,06

Total
Masculino
Feminino

14
7
7

18,81
19,68
18,81

32,45
32,45
29,64

Masculino 7
7
Total
Masculino 223
91
Feminino
314
Total

19,69
19,69
11,58
14,62
11,58

32,01
32,01
32,91
32,88
32,91

médios de IMC em função do tempo de treino
semanal, os resultados obtidos indicam que o
valor médio de IMC mais elevado, 22,73
2,

9

kg.m-

ocorre no grupo com menor tempo de
10

treino semanal, 120 minutos, enquanto o valor
médio de IMC mais reduzido (19.34 kg.m-2)
surge no grupo com maior número de minutos

11

de treino semanal 450 minutos.
Contudo, apesar de se verificar uma

12

variabilidade dos valores de IMC entre os
praticantes

das

diferentes

modalidades

13

desportivas e entre os praticantes que
realizam diferentes tempos de treino semanal,
os

resultados

obtidos

não

14

permitiram

estabelecer uma associação estatisticamente

15

significativa.
Os resultados do IMC por idade e

16

género, descritos na tabela 3 indicam uma
associação significativa entre o valor médio de

17

IMC e a idade (p=0,000). O valor médio mais
elevado de IMC, para o total da amostra, surge

18

aos 18 anos, enquanto que por género ocorre
aos 17 anos (24,68 ±3,68 kg.m-2) nas raparigas
e aos 18 anos (23,76 ±4,64 kg.m-2) nos rapazes.

19

Total

17,93
17,57
P=1,00
18,73
19,00
18,23
P=0,63
19,01
19,16
18,08
P=0,36
20,21
20,16
21,36
P=0,58
19,91
18,94
22,36
P=0,01
20,61
20,62
20,50
P=0,64
21,41
20,53
22,67
P=0,06
21,43
19,69
22,82
P=0,00
21,73
21,98
21,20
P=0,75
23,95
23,66
24,68
P=0,59
23,98
23,76
24,21
P=0,66
23,71
23,71
20,44
21,83
20,84

±4,78
±2,31
±3,21
±3,35
±3,05
±2,70
±2,62
±3,42
±4,74
±4,84
.
±3,04
±2,39
±3,21
±3,01
±3,13
±2,25
±2,90
±2,28
±3,30
±3,26
±1,50
±3,62
±2,78
±3,18
±1,74
±3,34
±3,28
±3,68
±3,92
±4,64
±3,42
±4,88
±4,88
±3,52
±3,65
±3,61

Contudo os valores máximos de IMC, surgem
nos rapazes aos 13 anos (32,91 kg.m-2) e nas raparigas aos 15 anos (32,88 kg.m-2).
Os resultados obtidos permitem estimar valores de prevalência de pré-obesidade e
obesidade para o total da amostra (tabela 4), de acordo com os diferentes pontos de corte
internacionais definidos para o IMC, de 22% e 7,4%, respetivamente.
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Numa análise por género constata-se que a prevalência da pré obesidade é mais elevada do
que a prevalência de obesidade sendo respetivamente de 20,06% e 6,7% no género
masculino e 25,3% e 8,8% no género feminino. Porém não se estabelecem diferenças,
estatisticamente significativas, da prevalência de pré-obesidade e obesidade por género.
Em comparação com outro estudo, a prevalência de obesidade, nas raparigas (8,8%) e
rapazes (6,7%) é superior, respetivamente aos 3,8% e 4,4% identificados em jovens dos 10
aos 18 anos de Pedrouços (Barros, 2009), enquanto a prevalência da pré-obesidade
apresenta uma diminuição relativa aos 31,3% e 21,1%.
O voleibol destaca-se com a maior prevalência de pré-obesidade (35%), enquanto a maior
prevalência de obesidade surge na modalidade de dança (16,7%). Salienta-se que ambos os
grupos são constituídos apenas por praticantes do género feminino.
Na análise da prevalência da pré-obesidade e obesidade em função do tempo de traino
semanal
T ABELA 4: V ALORES DE FREQUÊNCIA E PREVALÊNCIA DE
PRÉ -OBESIDADE E OBESIDADE . ** P>0,05
Pré Obesidade
N
N
%
Amostra total
314
69
22
Masculino
223
46
20.6**
Feminino
91
23
25.3**
<10 anos
34
6
17.6
10-17 anos
259
57
22
Modalidades
Atletismo
12
0
0
Basquetebol
27
6
22.2
Dança
18
2
11.1
Futebol
136
24
17.6
Futsal
38
10
26.3
Hóquei em Campo
16
5
31.3
Natação
16
5
31.3
Polo Aquático
31
10
32.3
Voleibol
20
7
35
Tempo de Treino Semanal
120 min
18
2
11.1
180 min
52
11
21.2
270 min
131
32
24.4
360 min
97
19
19.6
450 min
16
5
31.3

Obesidade
N
%
23
7.4
15
6.7**
8
8.8**
6
17.6
15
5.8
2
1
3
6
4
1
1
4
1

16.6
3.7
16.7
4.4
10.5
6.3
6.3
12.9
5

3
5
8
6
1

16.7
9.6
6.1
6.2
6.3

dos

jovens

praticantes

desportivos, constatamos que a maior
prevalência de pré-obesidade (31.3%)
ocorre no grupo que efetua mais minutos
de treino semanal (450 min). No concerne
à obesidade, verificam-se que a maior
prevalência, 16,7%, ocorre no grupo que
realiza menor número de minutos de
treino semanal (120 min), valor este que
diminui para 9,6% no grupo de praticantes
cujo tempo de treino semanal é de 180
minutos e que tende a aproximar-se do 6%
nos três grupos de praticantes com maior

tempo de treino semanal (270min, 360min e 450min).
Ao comparar os resultados obtidos com os valores de referência do Inquérito Alimentar
Nacional e de Atividade Física (IAN-AF)(Lopes, et al., 2018), representados na figura 1,
verificamos que no que concerne às crianças (<10anos) a prevalência de pré-obesidade entre
os dois estudos é semelhante, contudo a prevalência de obesidade de 17,6% sugerida no
presente estudo é superior aos 7,7% relatados no relatório supracitado. Nos adolescentes
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verifica-se que os valores de prevalência de pré-obesidade (22%) e obesidade (5,8%), por
nós obtidos, são inferiores aos resultados obtidos no IAN-AF que foram respetivamente de
23,6% e 8,7%.
23.60%

25%
20%

22%

17.60%

17.30% 17.60%

15%
10%

8.70%

7.70%

5.80%

5%
0%
< 10 anos

10 aos 17 anos

Pré obesidade IAN-AF

Pré obesidade JACL

Obesidade IAN-AF

Obesidade JACL

F IGURA 7: PREVALÊNCIA (%) DE ACORDO COM O IMC ENTRE O ESTUDO ATUAL (JACL) E O IAN-AF (LOPES , ET AL., 2018)
EM CRIANÇAS (<10 ANOS ) E ADOLESCENTES (10-17 ANOS ).

Conclusões
Com base nos valores de IMC e nos pontos de corte de pré-obesidade e obesidade baseados
nos valores de referência da OMS, de acordo com o género e com a idade estima-se que
prevalência da pré-obesidade e obesidade, nos jovens atletas do concelho de Lousada, seja
respetivamente de 22% e 7,4%, assim como uma prevalência de obesidade em crianças de
17,6%.
O estudo desenvolvido sugere ainda uma variabilidade do valor médio do IMC em função da
idade e com diferenças significativas entre géneros.
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Les représentations comme facteur de développement cognitif lors de l'enseignement-apprentissage de
sciences en grande section pré-primaire: Expérimentation menée à l'Ecole d'application ENS/A de Libreville
Romaric Franck QUENTIN DE MONGARYAS - Sociologue de l'éducation, LARED, ENS, Libreville
E-mail: quentindemongaryas@gmail.com
Danielle EYANG - Inspecteur Pédagogique du Pré-Primaire, Diplômée de l'ENS, Libreville –
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Introduction
L’enseignement/apprentissage des sciences au pré-primaire suscite des interrogations sur la
manière dont les enseignants doivent s’y prendre pour rendre cet enseignement non
seulement

attractif

mais

aussi

effectif

dans

les

classes.

Pour

rappel,

l’enseignement/apprentissage des sciences est bel et bien inscrit dans les programmes du
pré-primaire au domaine d’apprentissage cinq (05) relatif au développement cognitif dans la
composante « initiation scientifique et technologique ». Et dans cette optique, la démarche
utilisée par les enseignants doit permettre une bonne intégration et un développement de
l’esprit scientifique qui commence par une expression des représentations initiales des
élèves. D’où l’organisation d’une série de formations d’encadreurs pédagogiques et de
chargés de cours du Pré-Primaire, du Primaire et du secondaire avec le soutien du Fond de
Solidarité Prioritaire de la coopération française (FSP, 2011). Dans ce cadre, le Ministère de
l’Éducation nationale à travers le projet pilote de formation des formateurs, a élaboré un
module de formation à la didactique des sciences dont l’objectif portait sur : initier les
participants à la didactique des sciences basée sur la démarche d’investigation. Au cours de
cette formation, les stagiaires avaient établi un état des lieux de l’enseignement des sciences
au Gabon. Il ressortait ce qui suit : « Les programmes sont inexistants dans la petite section
(3ans) ; les leçons se font sans matériel pour l’expérimentation ; les leçons sont verbales,
cours magistral et théorique ; l’observation se fait soit par les images du livre, soit dans la
cours de l’école ; la manipulation ne se fait pas toujours ; problème de matériel ; au préprimaire, programme difficile à exploiter, les contenus ne sont pas explicitement clarifiés
(exemple le cas de l’eau : les enseignants se demandent comment exploiter ce(s) contenu(s)
en classe) ; absence de projet ; environnement souvent inadapté ; manuels de sciences au
pré- primaire difficilement exploitables ; l’enfant n’est pas mis au centre de son
apprentissage ; formation initiale insuffisante des enseignants, etc. ». Tout ceci est confirmé
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par l’observation des pratiques pédagogiques des enseignants du pré-primaire (moyenne et
grande section-5 ans). En effet, cette dernière révèle notamment des difficultés lors de
l’enseignement/apprentissage

des

sciences,

entre

autres : «

la

non-maitrise

de

l’enseignement/apprentissage des sciences ; l’absence du matériel approprié ; la mauvaise
interprétation des programmes des sciences ; l’inexistence de manuels des sciences ; la
faiblesse expressive des enfants ; la non centration de l’apprentissage sur l’enfant; la non
prise-en compte de leurs représentations; le manque de motivation des enseignants ».
Conséquences, beaucoup d’enseignants dispensent des cours sans maîtriser la démarche
d’investigation, sans matériel didactique suffisant pour permettre aux élèves de procéder
aux manipulations. Autrement dit, tout en répondant aux questions du maître, les élèves
subissent passivement les enseignements.
Par contre, en France, la rénovation de l’enseignement /apprentissage des sciences a connu
un succès avec « La main à la pâte » (Charpack, 1996) qui s’appuie sur une démarche
d’investigation centrée sur le concret. Au vu de ce succès, le Gabon a décidé d’intégrer ce
projet dans son système éducatif afin d’améliorer qualitativement et quantitativement la
formation scientifique des élèves.
Au regard de tout ce qui précède, notre étude porte sur les représentations comme facteur
du développement cognitif dans l’enseignement/apprentissage des sciences chez les élèves
du pré-primaire. D’où notre questionnement : Dans quelle mesure les représentations
constituent-elles un facteur de développement de l’esprit scientifique chez les élèves en
grande section maternelle ?
A travers cette étude, il s'agit pour nous d’analyser l’importance des représentations dans le
développement de l’esprit scientifique chez les élèves de GS pré-primaire (maternelle).

1. Problématique, hypothèses et variables de l'étude
1.1.Problématique
Le sujet de notre étude porte sur le savoir scientifique acquis par les élèves du préprimaire à partir de ce qu’ils savent, de ce qu’ils croient. Par rapport aux sciences et à leur
apprentissage, Astolfi et al. (1998) trouvent que celles-ci sont mal enseignées vu qu’elles
sont considérées comme le parent pauvre de l’école primaire. En effet, cette discipline
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n’est pas mise en valeur par rapport aux mathématiques et l’enseignement des autres
disciplines.
Pour rappel, le travail de l’enseignant consiste à concevoir des situations d’apprentissage
fortes, c’est-à-dire, des situations qui permettent à l’apprenant de construire correctement
un nouveau savoir en se référant à son savoir antérieur.
Un autre point de vue consiste aussi à faire émerger les conceptions par l’expression mais
pour aller à l’encontre de celles-ci par l’affrontement, par le doute, par le contournement ou
encore par étapes de rectifications successives. Dans l'idée de "faire contre", Bachelard
(1934: 25) indique qu’il « ne s’agit pas d’acquérir une culture expérimentale, mais bien de
changer de culture, de renverser les obstacles amoncelés par la vie quotidienne ».
En outre, la collecte des représentations/conceptions préalables des élèves pour faciliter
l’acquisition du savoir fait aujourd’hui presque l’unanimité mais leurs utilisations sont
divergentes. Ainsi, face à ces conceptions initiales, différentes attitudes sont possibles
d’après l’inventaire réalisé par Giordan et Girault (1994). Il s’agit soit d’ignorer les
conceptions, les éviter ou les connaître. Les deux premières attitudes ont montré leurs
limites et ne sont plus défendues par aucun didacticien. Cependant, la troisième attitude est
de plus en plus pratiquée à savoir, la prise en compte des représentations/conceptions dans
l’acquisition des connaissances, notamment des connaissances scientifiques. Aussi, pour
Giordan et Girault (op.cit.,: 45), « il s’avère utopique de penser qu’une explication fournie par
le maître (aussi claire soit-elle) puisse systématiquement régler le problème. (...) l’apprenant
doit être mis au centre du processus d’apprentissage de façon à « transformer les
conceptions qu’il a lui-même construites». Leur modèle allostérique place ainsi l’apprenant
au centre de la construction des connaissances. Ce dernier apprend à travers ce qu’il est et à
partir de ce qu’il connaît déjà.
Au regard de ce qui précède, à travers la présente étude, nous essayerons de voir dans quelle
mesure l’enseignant apporte le savoir en prenant en compte des conceptions construites par
les élèves de grande section pré-primaire. De même, il sera question de voir comment ces
conceptions/représentations peuvent favoriser de nouvelles connaissances chez l’enfant. En
d’autres termes, il s’agira de montrer que, l’acquisition de connaissances nouvelles chez
l’enfant du pré-primaire lors des apprentissages des sciences est garantie par la référence
aux représentations/conceptions antérieures. On l'aura compris, les conceptions initiales ne
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constituent pas forcément un obstacle à l’apprentissage. Bien au contraire, elles peuvent
simplement indiquer à l’enseignant le point de départ de l’apprentissage sur la base d’un
ensemble structuré de connaissances que l’enfant possède déjà.
Pour ce qui nous concerne, le problème est alors de savoir comment lors des séquences
d’enseignement/apprentissage des sciences, les enfants préscolarisés font le lien entre ce
qu’ils connaissent déjà et ce qui leur est présenté, afin de faciliter l’intégration de nouvelles
connaissances. Autrement dit, comment l’utilisation des représentations préalables devient
une stratégie cognitive à utiliser pour déboucher sur l’acquisition de savoirs nouveaux dans
l’apprentissage des sciences chez les enfants en grande section du pré-primaire ?
1.2.Les hypothèses de recherche
L’hypothèse générale : Les représentations conçues par les enfants permettent de vérifier le
développement cognitif à travers les apprentissages.

Les hypothèses opérationnelles
HO1= Les connaissances scientifiques des enfants évoluent en fonction des représentations
préalables dont ils disposent.
HO2= Les connaissances scientifiques des enfants évoluent en fonction des représentations
acquises au cours du processus d’apprentissage et non exclusivement par la force des
représentations.

1.3. Les variables
- La Variable Indépendante, VI 1= Les représentations préalables
- La Variable Dépendante, VD1= Le développement cognitif
- La Variable Indépendante, VI 2= Les apprentissages renforcés
- La Variable Dépendante, VD2= Le développement cognitif
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2. Les objectifs de l'étude
2.1.1. L’objectif général
L’objectif général de cette expérimentation est de recueillir en situation réelle, les
acquisitions nouvelles des enfants de grande section pré-primaire, à travers leurs
productions issues des différentes activités et outils auxquels ils auront été soumis pour les
nécessités de notre étude.
2.1.2. Les objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques s’articulent autour de six (6) séances correspondant aux objectifs
spécifiques ci-dessous :
a) Evaluer les connaissances antérieures (empiriques) des enfants sur les insectes de façon
générale.
b) Recueillir les représentations initiales et empiriques des enfants sur la chenille à partir de
leur propre production.
c) Mettre en place un élevage afin d’observer la chenille pour mieux la décrire en suivant son
évolution et pouvoir connaitre les détails relatifs à son cycle de vie, sa morphologie et son
mode de locomotion.
d) Faire découvrir aux enfants, apprendre et/ou renforcer leurs connaissances sur les détails
de transformation du papillon à la chenille : cycle de vie, morphologie, étapes du
développement, mode de déplacement, etc., à travers le visionnage de films sur l’évolution
des chenilles en papillon.
e) Evaluer les connaissances évolutives des enfants sur la transformation de la chenille en
papillon, à travers des questionnaires ciblés : Il s'agit de savoir si l’enfant s’est mieux
imprégné des étapes de l’évolution de la chenille jusqu’à sa transformation en papillon.
f) Valider les acquisitions simples de l’enfant sur les étapes de l’évolution du papillon à
travers sa reconstruction du cheminement (ou cycle de vie) par étapes, de la chenille au
papillon.
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3. Cadre méthodologique et expérimental de la recherche
Notre expérimentation s’est effectuée durant la période du 17 mars - 17 avril 2016 à l’école
d’application de l’ENS / A de Libreville. Cette école est située dans la circonscription scolaire
de Libreville nord. Elle accueille une population issue des milieux sociaux défavorisés en
majorité. L'expérimentation a été effectuée dans la classe de la grande section pré-primaire
qui comptait 29 élèves. Lors de leur mini parcours de préscolarisation, les élèves ont fait très
peu de sciences. En début d’année, ils ont par exemple eu une leçon sur les poissons, les
animaux sauvages et domestiques. Cependant, les enseignants et enseignantes ne sont
jamais partis des représentations initiales des élèves et ne connaissent pas forcément la
démarche d’investigation. Les élèves de la grande section ont l’habitude de travailler en
groupe, de se questionner par rapport à un sujet, ce qui a rendu le cadre de notre
expérimentation favorable.

3.1. Les participants
Nous avons travaillé avec 29 élèves (grande section) du pré-primaire âgés de 5 ans. Cette
section se situe dans le cycle N°2 (cycle des apprentissages fondamentaux (5 - 7 ans) et au
cours duquel, l’enfant entame son stade de développement préopératoire selon les théories
piagétiennes (Piaget, 1969). La classe composée de 29 élèves a été scindée en deux groupes
: un groupe témoin de 15 élèves et un groupe expérimental de 14 élèves.
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3.2. Le matériel et les compétences recherchées
Le matériel utilisé pour notre expérimentation était décomposé et se structure comme suit :
Tableau N° 1 : Matériel utilisé et compétences recherchées chez les enfants
Matériel

Compétences recherchées chez les enfants

Le Mini- questionnaire

Cet ouvrage propose des outils sur les représentations initiales des
enfants, entre autres des grilles de recueil d’informations.
Identification des caractéristiques permettant de distinguer les
insectes des autres animaux :
Pour la chenille
- un corps allongé ;
- est un rampant ;
- composé de 3 parties (tête ; thorax ; abdomen.) ;
- 6 vraies pattes ;
-10 fausses pattes provisoires.
Pour le papillon
-3 paires de pattes ;
- est un insecte volant
- 2 paires d’ailes ;
-corps composé de 3 parties (tête ; thorax ; abdomen.) ;
- savoir que le papillon pond des œufs ;
-Les petits ne ressemblent pas à l’adulte ;
- connaitre le terme larve/chenille

Le dessin de la chenille

Que les enfants dessinent la chenille en fonction de :
-

Dispositif d’élevage :
(Caisse en boiscailloux- terre)

moustiquaire-plantes-

Chenille vivante (à élever dans la classe)

Leurs représentations empiriques
Au film visualisé
A l’observation du vivarium
Au livre imagé sur le cycle de vie du papillon

Nous voulions confronter les enfants à des situations d’apprentissage
en situations réelles. A un autre niveau, il est question de voir in vivo
les différentes étapes de transformation de la chenille au papillon.
-Reconnaitre les manifestations de la vie animale et végétale ;
-Les relier à de grandes fonctions (nutrition, locomotion, croissances,
transformation et reproduction).
- apprendre à observer, à connaitre la croissance des papillons

Film sur l’évolution du papillon monarque
Questionnaire sur l’évolution du papillon
Livre imagé sur le cycle de la vie :

Faire acquérir aux enfants des connaissances précises réelles sur les
différentes étapes de la transformation de la chenille au papillon
-

Cibler les représentations des enfants à un moment donné
Savoir si l’enfant a acquis des connaissances nouvelles

Pour permettre de renforcer les connaissances de l’enfant sur
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l’évolution de la chenille au papillon

l’évolution de la chenille en papillon

Frise chronologique 1 en 4 étapes de
l’évolution de la chenille au papillon à
classer dans l’ordre par l’enfant

Evaluer les connaissances acquises à travers tous les outils et
supports d’apprentissage mis à la disposition des enfants.

Frise chronologique 2 en 6 étapes de
l’évolution de la chenille au papillon à
classer dans l’ordre par l’enfant

Découvrir le développement d’un animal particulier qui se
métamorphose.
Observer et retenir les stades de développement de l’insecte.
Capacité de reconstitution par les enfants, d’une frise chronologique

Source : Conception des auteurs, QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG, 2016.

3.3. La Méthode

En ce qui concerne notre expérimentation, il s’agit d’analyser le rôle déterminant des
représentations

sur

l’acquisition

des

connaissances

nouvelles

dans

l’enseignement/apprentissage des sciences chez des enfants de 5 ans. Pour ce faire, nous
avons mis en place un dispositif d’élevage de la chenille sur deux (2) semaines afin de
permettre aux élèves d’observer les métamorphoses de la chenille en papillon. C’est une
démarche d’investigation que l’on peut regrouper en six (6) étapes :
1. La situation d’entrée ;
2. Le recueil de représentations initiales ;
3. Problème ;
4. Question productive/sous problème ;
5. Hypothèses ;
6. Investigation.

3.4. La Procédure
Pour la mise en place concrète de cette expérimentation, nous avons élaboré six (6) séances
dont une préséance, afin de recueillir les productions d’enfants et évaluer leurs acquisitions
dans l’enseignement/apprentissage des sciences : leurs représentations étant bien sûr,
l’élément déterminant pour les acquisitions nouvelles.
Il s’est agi dans un premier temps de recueillir les représentations des élèves à travers un
mini questionnaire, le dessin de la chenille, l’introduction de l’élevage, des séances de
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projection de film, la passation de questionnaire et enfin, la construction d’une frise
chronologique sur le développement de la chenille en papillon. Pour cela, nous avons
préparé des supports et protocoles d’expérimentation. Toute cette procédure mise en place
nous a permis de proposer un chronogramme pour la passation de nos expériences de façon
coordonnée.

3.5. Le protocole d’expérimentation
Tableau n°2 : Répertoire des supports et protocoles ainsi que leurs sources
PROTOCOLE
ET/OU
SUPPORT
(présentés
en
annexe)

SOURCES ET MODIFICATIONS APPORTEES

Le Mini- Questionnaire de 6
questions

Coquidet-Cantor et Giordan, 2002, 119-120
Conception par nos soins de ce mini questionnaire

Grille d’interprétation du miniquestionnaire de 6

Coquidet-Cantor et Giordan 2002, 127-129

Le dessin de la chenille

Coquidet-Cantor et Giordan 2002, 116

Dispositif d’élevage :

- Revue LA CLASSE ; 2006

(Caisse en bois- moustiquaireplantes- cailloux- terre)

- Bourdette .2010 ,18 -31

Chenille vivante (à élever dans
la classe)

-

-

-

-

-

La Classe ; 2006
.Chauvel,D. et Chauvel, P.(2005). et P19-29
Bourdette, 2010 18 -31
Le cycle de vie du papillon monarque.https://www.you
tube.com watch ?v=NX3o2UGYtZU Gemaday durée
6 :14
La
métamorphose
du
papillon
monarque :
« Monarchbutterflymatamorphosis
time-lapse
FY1080HD Front Yard Video.Ajoutée le 1er aout 2014.
La vie du papillon monarque de Dominique Lalonde.
Films nature.https://www.youtube.com/watch ?v=VOZ9o81l5Y ajoutée le 12 septembre 2015.durée 14 :42
le montage de l’levage sur la fourmi tiré des « 50
activités pour découvrir le monde vers les sciences à la
maternelle » P113 à 121.Laetitia Alazet, Lydie
Cassouet, Olivier Manadier .Editions CANOPE.2014
« Découvrir les petites bêtes (cycle) document
d’accompagnement de l’animation pédagogique P 2 à
4.
www.cic-ia
85.acnantes.fr/IMG/pdf/doc_d_accompagnement_petites_bê
tes.pdf
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Film sur l’évolution du papillon
monarque

la recherche documentaire et vidéothèque :
-

-

-

Le cycle de vie du papillon monarque.https://www.you
tube.com watch ?v=NX3o2UGYtZU Gemaday durée
6 :14
La
métamorphose
du
papillon
monarque :
« Monarchbutterflymatamorphosis
time-lapse
FY1080HD Front Yard Video.Ajoutée le 1er aout 2014.
La vie du papillon monarque de Dominique Lalonde.
Films nature.https://www.youtube.com/watch ?v=VOZ9o81l5Y ajoutée le 12 septembre 2015.durée 14 :42

Questionnaire sur l’évolution du
papillon

Coquidet-cantor et Giordan, 2002 : 121 - 127 : Dessin sur les
divers conceptions de l’enfant de cette tranche d’âge.

Livre imagé sur le cycle de la
vie : l’évolution de la chenille au
papillon

De La Bédoyère (2011). Le cycle de la vie : de la chenille au
papillon.Ed. Gamma jeunesse

Frise chronologique 1 en 4
étapes de l’évolution
de la
chenille au papillon à classer
dans l’ordre par l’enfant.

Inspiré de :Projet sur la réalisation d’une frise chronologique sur
les différents stades de développement d’un papillon de l’Ile
Maurice. Géraldine James. Ecole Paul et Virginie (MS). Ile
Maurice. (2016); le film sur le papillon monarque; Tavernier, R.
(2002). La découverte du monde vivant : de la maternelle au
CM2. Paris. Bordas.p158 et p332.

Source : Compilation des auteurs, QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG, 2016.

4.Résultats et discussion

Cette section est consacrée au dépouillement des productions des enfants issues de
l’expérimentation, et aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Dans un second temps,
il s’agira d’analyser ces résultats à la lumière d’outils statistiques (moyennes et coefficients
de corrélation), puis de les discuter.
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4.1.Données globales brutes quantitatives
Tableau N°3 : Analyse statistique des données séance par séance

Enfant préséance

séance1

séance 2A

séance 2B

séance3A

séance3B

séance 4A

séance 4B

4

6

1

4

4

0

3

2

3

5

6

9

6

12

4

6

3

2

4

5

2

6

11

4

4

4

3

5

4

6

5

4

6

5

4

2

5

10

6

4

6

6

3

1

4

4

4

6

7

2

2

5

7

3

8

2

2

3

8

1

12

9

2

3

4

9

6

10

4

6

10

3

5

10

11

0

3

0

3

1

4

0

12

1

0

1

0

3

0

1

13

5

5

6

10

14

5

9

6

13

0

6

3

5

0

6

4

6

15

6

Source : QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG,Données d’enquêtes, 2016.
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Données des acquisitions des connaissances par l'enfant
tout au long des séances

14

12

10

8

6

4

2
séance3A
préséance

0
1

2

préséance

3

4

5

séance1

6

7

séance 2A

8

9

10

séance 2B

11

12

séance3A

13

14

15

séance3B

séance 4A

séance 4B

Source: QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG, Données d'enquête, 2016.

Les données globales projetées sur le graphique permettent d’avoir une appréciation des
connaissances des enfants tout au long des séances en partant des connaissances
préalables. Bien que certains enfants montrent des irrégularités dans les résultats d’une
séance à l’autre, on peut ici nettement voir l’évolution des performances des 10 premiers
enfants et des 3 derniers.Cette évolution a été confirmée par les taux ci- après calculés.
Pour affiner nos résultats, nous avons eu recours à des calculs statistiques, parmi lesquels,
les moyennes, les pourcentages et les calculs de corrélation. Ces derniers permettent de
calculer la concordance de l’évolution entre les différentes variables pour un échantillon de
petite taille (n = moins de 30 sujets).
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TABLEAU DES CORRELATIONS H1 quantitatif
r = 1 – 6 x d2 / n- (n2-1=) = 0.88

Rang de classement
Enfants

Préséance (x)

Séance 6(Y)

D

D2

X-Y

(x-y)2

1

4

6

-2

4

2

3

6

-3

9

3

2

4

-2

4

4

3

6

-3

9

5

4

6

-2

4

6

3

6

-3

9

7

2

2

4

8

2

2

4

9

2

-4

16

10

3

3

9

6

11

0

0

0

12

1

0

0

13

6

0

0

14

6

0

0

15

6

0

0

N=15

72

Pour l’hypothèse 1 : Il existe une corrélation entre les représentations préalables des enfants
(notre variable Indépendante-V.I.) et le développement cognitif (les connaissances acquises
par les enfants à travers divers supports tout au long de séances d’apprentissage-VD).
La corrélation entre ces deux variables est de 0.88 pour les données quantitatives. Ce qui
indique une dépendance très forte entre le développement cognitif et les représentations
préalables des enfants.

414

TABLEAU DES CORRELATIONS H1 qualitatif
Rang de classement
Enfants

Séance 1(X)

Séance 6(Y)

d

D2

X-Y

(x-y)2

1

2

6

-4

16

2

2

6

-4

16

3

1

4

-3

9

4

2

6

-4

16

5

0

6

0

0

6

0

6

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

1

-5

25

10

2

2

4

11

0

0

0

0

12

0

1

0

0

13

0

6

0

0

14

0

6

0

0

15

0

6

0

0

6

N=15

86

r = 1 – 6 x d2 / n- (n2-1=) = 0.85
La corrélation entre ces deux variables est de 0.85 pour les données qualitatives. Ce qui
indique une dépendance très forte entre le développement cognitif (acquisitions des
connaissances par les enfants) et les représentations préalables des enfants.
L’analyse de ces deux corrélations montre bien concernant l’acquisition des savoirs
quantifiés que ceux issus de leur appréciation qualitative, il y a une très forte corrélation.
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4.2. Données globales brutes qualitatives (évolution des acquisitions)

Tableau n° 4 : Evolution des acquisitions qualitatives des enfants
DONNEES GLOBALES BRUTES

Enfants

Préseance

Séance 1

(Qualitatives)

séance 2A

Séance 2B

séance3A

séance 3B

séance 4A

séance 4B

1

22

0

0

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

3

11

2

0

2

2

2

2

4

22

1

0

2

2

2

5

20

2

2

2

2

2

6

20

1

0

2

2

7

10

2

1

1

8

10

1

1

0

2

9

11

2

2

2

2

2

2

10

12

11

0

1

0

1

0

2

0

12

0

0

0

0

0

0

0

13

2

0

2

2

14

2

2

2

2

0

2

15

1

1

0

1

2

2

2

2

Source: QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG, Données d'enquête, 2016.

Source: QUENTIN DE MONGARYAS et EYANG, Données d'enquête, 2016.

Les données brutes des acquisitions des connaissances par enfant et par séance projetées
sur ce graphique montrent de nettes performances évolutives d’une séance à l’autre et chez
chaque enfant. Et ce, à partir de la séance 1. L’évolution des connaissances des enfants
parait bien nettement représentée.
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Pour l’hypothèse 2 : il existe une corrélation entre la séance N°1 (les connaissances des
enfants en début de séances d’apprentissages sans support) et la frise à chronologique à 6
étapes (les connaissances acquises par les enfants à travers divers supports tout au long de
séances d’apprentissage V.D).
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TABLEAU DES CORRELATIONS H2 quantitatif

r = 1 – 6 x d2 / n- (n2-1) = 0.85

La corrélation entre les deux variables quantitatives, les connaissances des enfants en début
de séances d’apprentissages sans supports et les connaissances acquises par les enfants à
Rang de classement
Enfants

Séance 1(X)

Séance 4B(Y)

d

D2

x-y

(x-y)2

1

4

6

-2

4

2

5

6

-1

1

3

4

4

0

0

4

5

6

-1

1

5

2

6

-4

16

6

1

6

-5

25

7

2

2

4

8

2

2

4

9

3

-3

9

10

5

5

25

11

0

0

0

0

12

1

1

0

0

13

6

0

0

14

6

0

0

15

6

0

0

N=15

6

89

travers divers supports tout au long de séances d’apprentissage est de 0.85 quantitatives.
Ce qui indique une dépendance très forte entre les apprentissages renforcés et le
développement cognitif.
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TABLEAU DES CORRELATIONS H2 qualitatif
Rang de classement
Enfants

Séance 1(X)

Séance 4B(Y)

d

D2

x-y

(x-y)2

1

2

2

0

0

2

2

2

0

0

3

1

2

-1

1

4

2

2

0

5

0

2

0

6

0

2

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

1

2

-1

1

10

2

0

2

4

11

0

0

0

12

0

0

0

13

2

0

14

2

0

15

2

0

N=15

6

r = 1 – 6 x d2 / n- (n2-1) = 0.90

La corrélation entre ces deux variables est de 0.90 pour les données qualitatives. Ce qui
indique une très forte dépendance (proche de l) et que les connaissances acquises par les
enfants à travers divers supports tout au long de séances d’apprentissage renforcent les
connaissances de ces derniers en termes d’acquisitions des savoirs.
Les corrélations des deux types d’acquisitions sont très fortes et nous laissent dire que les
connaissances scientifiques acquises par les enfants à travers divers supports tout au long de
séances d’apprentissage évoluent en fonction de ceux-ci comme renforçateurs de leurs
savoirs basiques.
4.3 Discussion

Nous sommes partis de deux hypothèses. Pour la première hypothèse, les
représentations préalables des enfants favorisent l’acquisition des connaissances
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scientifiques. Ce qui signifiait pour nous de chercher le lien de dépendance entre les
représentations dont dispose l’enfant et l’acquisition des connaissances scientifiques. Les
représentations préalables sont pour notre expérience les connaissances antérieures des
enfants évaluées à partir de la préséance à travers un état des lieux des connaissances
brutes des enfants. Les connaissances scientifiques des enfants sont illustrées par les
connaissances acquises et évaluées à travers la frise chronologique de la dernière étape
de restitution des connaissances. Les résultats obtenus mettent en évidence le fort lien
de dépendance entre les représentations des enfants et le développement cognitif. Mais
pour notre expérimentation, les conditions de passation et l’introduction de
renforçateurs (d’autres séances d’apprentissage) nous amènent à relativiser ces résultats.
Etant donné la continuité des renforçateurs, il nous est difficile d’apprécier directement
l’implication des représentations préalables des enfants dans les acquisitions des
connaissances nouvelles.
Pour la deuxième hypothèse, les apprentissages favorisent le développement cognitif des
enfants dans des situations d’apprentissages des sciences. Les connaissances scientifiques
des enfants évoluent en fonction des connaissances acquises au cours du processus
d’apprentissage. Il fallait ici voir si les séances complémentaires d’apprentissage ont
permis à l’enfant d’acquérir de nouvelles connaissances en sciences. Après analyse des
résultats, il ressort effectivement qu'il y a bien un lien de dépendance entre les séances
d’apprentissage et le développement cognitif des enfants. Les stratégies d’apprentissage
introduites dans cette expérimentation (élevage, vidéo projection, le livre commenté et
lu, la frise chronologique) ont été des supports dynamiques dans l’acquisition de
nouvelles connaissances. Cela révèle la nécessité d’introduire du matériel pouvant
susciter chez l’enfant, motivation, implication, assimilation, appropriation, équilibration
et accommodation. Cette idée rejoint celle des théories piagétiennes dans le
constructivisme selon laquelle, l’enfant se construit à travers ses propres expériences (De
Vecchi, 1993; De Vecchi et Giordan, 2002). Plus près de nous, Coquidet-Cantor et Giordan
(2002) ont aussi démontré que les représentations sont la base et à la base des nouveaux
savoirs, en ce qu’elles sont des préalables à toute acquisition nouvelle.
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Conclusion

La recherche menée avait pour but de mesurer le progrès, de savoir où l’on va dans
l’acquisition des connaissances, en s'appuyant particulièrement sur les représentations
antérieures des élèves de grande section pré-primaire. Pour ce faire, nous avons soumis les
enfants de notre échantillonnage à des séances structurées d’apprentissages des sciences
ayant un début et une fin. Des données recueillies, d'une part, il ressort notamment
l'existence d'un fort lien de dépendance entre les représentations des enfants et le
développement cognitif. Et d'autre part, ce lien de dépendance est consécutif à
l'introduction de nouvelles stratégies d'apprentissage. Pour ainsi dire, l'élevage, la vidéo
projection, le livre commenté/lu et la frise chronologique ont été des supports dynamiques
dans l’acquisition de nouvelles connaissances.
Sur un tout autre plan, de notre expérimentation, nous relevons que l’enseignement des
sciences dans nos écoles peut se faire en partant de notre environnement immédiat sans
pour autant engager de gros moyens financiers. C'est pourquoi, comme perspectives, nous
envisageons entre autres former, amener et encourager les enseignants de la grande
section à utiliser la démarche d’investigation dans l’enseignement/apprentissage des
sciences ; inciter les enseignants de grande section à prendre en compte les représentations
des élèves au cours des enseignement/apprentissages des sciences.
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Violência de géneroe o género da violência,no contexto da educação sexual em Portugal
___________________________________________________________________________________________

Alves Pinheiro, Judite -Universidade de Salamanca, Espanha

Resumo
A Lei 60/2009 de 6/agosto estabelece o regime de aplicação da educação sexual em
Portugal, particularmente valorizada por professores/as com formação/experiência no tema
(Reis & Vilar, 2004). Os programas baseados numa perspetiva bioecológica favorecem a
diminuição de comportamentos sexuais de risco (Rocha, 2015) incluindo, cremos, a violência
de género. Mas apenas Nogueira, Saavedra e Costa (2008) incluem nas suas investigações o
conceito de género, e fazem-no centrando-se nos comportamentos e nas condutas sexuais
de risco e não na violência. Por outro lado, é consensual a consideração de que “a prevenção
da violência de género em casais (partner violence) implica intervenções que comecem antes
do início da violência (Whitaker et al, 2005). Neste estudo avalia-se o modo como a
prevenção da violência de género é abordada pelos/as docentes no âmbito da abordagem
da educação para a saúde e para a sexualidade nos ensinos básico e secundário, em
Portugal.

Palavras-chave: escola, educação sexual, género, violência
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Introdução
Em Setembro do ano 2000, reunidos/as em Nova Iorque, os/as dirigentes dos países que
constituem as Nações Unidas aprovaram a Declaração do Milénio, um compromisso comum
com vista à redução dos níveis de extrema pobreza vivenciados por milhões de pessoas no
mundo, incluindo-se na lista de objetivos previstos a promoção da igualdade entre os
géneros e a autonomia da mulher (Objetivo 3).
Contudo, apesar de todo o caminho percorrido desde então, com significativos avanços em
diversas esferas, milhões de meninas e mulheres de todo o mundo continuam a viver
situações de discriminação e violência que coartam os seus direitos humanos fundamentais,
pelo que o ano de 2016 surgiu como mais uma oportunidade de evolução humana com o
novo programa de trabalho das Nações Unidas, os Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável, um conjunto de 17 objetivos para a transformação do mundo nos quais,
novamente, se inclui como meta alcançar a igualdade entre os géneros e empoderar todas
as mulheres e meninas (Objetivo 5).
Nos últimos anos, os números conhecidos de mulheres assassinadas, em Portugal, no âmbito
de uma relação íntima ou no seguimento de uma relação íntima prévia, assim como os
números de violência nas relações de namoro entre os/as jovens, são deveras preocupantes.
“A violência de género, ao contrário do que se esperaria, continua a fustigar
fortemente a sociedade portuguesa, apesar de contar com novas leis para
proteger as mulheres contra a violência exercida pelos seus companheiros ou excompanheiros (Lei 59/2007 de 4 de Setembro). [E apesar do trabalho
educativo/preventivo desenvolvido em todos os centros escolares, públicos e
privados]. Esta dura realidade continua evidenciada pelo arrepiante número de
mulheres que morreram às mãos dos seus companheiros ou ex-companheiros.”
(Caldas et al., 2010)

Assim, juntamo-nos ao esforço internacional de luta incondicional pela garantia de direitos
(a todos os seres) humanos e pelo fim da pobreza e da desigualdade em todas as suas
formas, orientando as nossas energias no sentido de conseguir, com o nosso trabalho, mais
um passo no avanço do conhecimento científico que vise eliminar todas as formas de
discriminação contra as mulheres e as crianças de todo o mundo (Objetivo 5.1.) e eliminar
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todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e
privada (Objetivo 5.2).
A partir da nossa prática profissional quotidiana, parece-nos que os/as professores/as, tal
como os/as restantes agentes educativos/as que trabalham nas nossas escolas, ou em
articulação com estas, como psicólogos/as, técnicos/as de serviço social, etc., ainda revelam
conceçoes sobre as relações de género demasiado estereotipadas e sobretudo,
frequentemente, práticas educativas ainda sexistas, o que se transforma num entrave da
prevenção das desigualdades de género na convivência social, da violência de género e,
sobretudo, da violência nas relações de intimidade entre os/as jovens. Daqui surge a
necessidade de avaliar se estas conceções são minoritárias e incidem sobre os/as
profissionais com os/as quais trabalhamos ou se afetam de modo transversal estes grupos
profissionais.
Desta feita, o presente trabalho de investigação, ainda em desenvolvimento,visaaprofundar
o modo como as relações de género e a prevenção da violência de género e do abuso sexual,
estão (ou não) integrados nas atividades/programas de educação sexual em Portugal
pretendendo-se, simultaneamente, avaliar a presença de distorções cognitivas de género
numa amostra de docentes portugueses/as.
Esta investigação enquadra-se no doutoramento em Estudos Interdisciplinares de Género e
Políticas de Igualdade, ministrado na Universidade de Salamanca, e é orientada pelos/as
professores/as doutores/as Eugenio Carpintero (Universidade de Salamanca) e Maria José
Magalhães (Universidade do Porto).
A autora tem formação como psicóloga clínica, tendo experiência de acompanhamento de
casos de abuso sexual de menoresem diversos contextos, exercendo atualmente funções
como psicóloga em contexto escolar, incluindo o desenvolvimento de atividades de
educação para a sexualidade, área em que também é formadora de docentes.
Trata-se de um projeto para vida, que nasce da convicção profunda de que a paz mundial só
é possívela partir do reconhecimento universalda igualdade de direitosentre os homens e as
mulherese do compromisso individual,de cada um/a de nós,de acabar com a violência de
género. Com efeito, subscreve-se a ideia de que
“A violência contra as mulheres só vai terminar quando todos/as estiverem preparados/as para
assumir o compromisso de não a cometer, não permitir que outros/as a cometam nem tolerá-la,
não descansar até que desapareça.”(Irene Khan , ex Secretária Geral da Amnistia Internacional)
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Pretende-se, assim, modestamente, contribuir para a consecução do Objetivo 5 da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável: alcançar a igualdade de géneroe empoderar
todas as mulherese todas as raparigas.

Breve enquadramento teórico
Nas últimas décadas, o desenvolvimento de planos, políticas e programas de educação
sexual, em Portugal, sofreu uma evolução enorme e positiva. Passámos de um paradigma
moralista para um paradigma democrático, que abre a educação sexual (par)a todos/as,
numa perspetiva universal. Evoluímos de uma intervenção higienista para uma intervenção
desenvolvimental e capacitadora, que preconiza não apenas a prevenção da doença, sob
uma visão sanitária, para o desenvolvimento pessoal global do/a aluno/a, sob uma visão
bioecológica (Puerto, 2009; Manita e Sousa, 2012; Rocha, 2015).
De um modo geral, destacamos que muitos estudos indicam que a maioria dos/as
professores/as reconhece a importância da educação sexual nas escolas, sobretudo nos 2º e
3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário (Reis e Vilar, 2004; Ramiro e Gaspar de
Matos, 2008), aumentando esta valorização nos/as professores/as com formação e/ou
experiência em educação sexual (Reis e Vilar, 2004). Também, acreditamos que a
comunidade educativa concorda que os programas de educação sexual desenvolvidos numa
perspetiva bioecológica, transversal a todas as disciplinas e integrada com a comunidade,
favorece a diminuição de comportamentos de risco a nível sexual e promove o
desenvolvimento das crianças e adolescentes/jovens (Rocha, 2015).
A última lei que estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas
portuguesas, a Lei 60/2009 de 6 de agosto, remete para a obrigatoriedade de se
desenvolverem atividades/programas de educação sexual em todos os níveis do ensino
obrigatório (excluindo-se, por isso, o pré-escolar) e define orientações sobre o modo como
esse trabalho deve ser efetuado. Não obstante, nove anos volvidos sobre a publicação desta
lei, apenas Nogueira, Saavedra e Costa (2008) procuram apresentar “o género como um
conceito determinante e imprescindível quando se trabalham as questões da sexualidade
juvenil, particularmente quando se aborda a sexualidade das jovens adolescentes”, mas
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centram o seu trabalho nos comportamentos e padrões sexuais dos/as adolescentes e nas
condutas sexuais de risco.
Por outro lado, há um consenso crescente no que diz respeito à consideração de que a
prevenção da violência de género em casais (conhecida como partner violence) implica o
desenvolvimento de intervenções que comecem antes mesmo da violência (Whitaker et al,
2005). De facto, consideramos que a montante de qualquer intervenção preventiva, e como
seu eixo fundamental, deve estar a prevenção primária, quer dizer, aquela que se dirige à
prevenção no sentido mais amplo da palavra. O objetivo é evitar o aparecimento do
problema procurando diminuir fatores de risco e/ou causais e aumentar os fatores
protetores.
Por este motivo, parece-nos importante aprofundar o modo como todo o dinamismo do
desenvolvimento sexual e de género, as relações de género e a prevenção da violência de
género, incluindo o abuso sexual, estão (ou não) integrados nas atividades e programas de
educação sexual que se implementam nas nossas escolas.
Como se integra o desenvolvimento da identidade de género nas diferentes atividades de
educação sexual promovidas nas nossas escolas? Qual a nossa abertura face a distintas
narrativas biográficas sexuais? Serão os primeiros sinais de homossexualidade ou
ambivalência de género algo com que não temos de nos preocupar porque “vai passar-lhe”,
ou são ouvidos com respeito e aceitação? Somos capazes de abordar o tema do abuso sexual
com uma turma de crianças ou adolescentes de forma clara, afetiva e integradora? E… nós
mesmos/as… como vivemos, nós adultos/as, as nossas próprias narrativas biográficas
sexuais?

Objetivos e metodologia

Partindo de todos estes pontos de reflexão teórica, com este estudo pretendemos observar
em que medida e de que modo, em Portugal:

1) As questões de género, particularmente a violência de género, está incluída nas
atividades/programas de formação de professores/as em educação sexual;
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2) As questões de género, particularmente a violência de género, está incluída nas
atividades/programas de educação sexual implementados pelos/as professores/as
nas escolas;
3) Os/As professores/as todavia têm uma visão sexista e negativa dos géneros e
evidenciam distorções cognitivas de género;
4) Os/As professores/as evidenciam distorções cognitivas que assumem a violência
como prática educativa e relacional aceitável;
5) Existe alguma relação entre a evidência de distorções cognitivas de género e as
distorções cognitivas que assumem a violência como prática educativa e relacional
aceitável e o tipo de abordagem que os/as professores/as fazem ao tema da
violência de género com os/as seus alunos e alunas.
Do ponto de vista metodológico, recorremos à aplicação conjunta de procedimentos
estatísticos quantitativos e análise qualitativa de conteúdos, tendo como instrumentos
principais de recolha de informação um questionário online aplicado a docentes de todo o
território nacional e uma entrevista aberta efetuada, por via digital, à direção de vários
Agrupamentos de Escolas (AE) distribuídos por todo o território nacional.
Responderam ao questionário para docentes 319 sujeitos, com várias formações de base,
maioritariamente mulheres(79,6%) com formação superior pré-bolonha. A maioria dos/as
docentes inquiridos (94,4%) trabalha em estabelecimentos de ensino público.
A entrevista para as direções envolveu elementos de 67 AE. Em ambas as situações
conseguiu-se uma amostragem que cobre todo o território nacional (18 distritos mais ilhas
da Madeira e Açores).
Considera-se, ainda, para complementar os dados recolhidos, a aplicação de um terceiro
questionário, desta feita a formadores/as de docentesem educação sexual, bem como com a
análise qualitativa de alguns dossiers de ações de formação de docentesem educação sexual
ministradas por estes/as profissionais.
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Resultados provisórios
Equipas PES – Projeto de Educação para a Saúde

A partir da análise das entrevistas para a direção conseguimos concluir que existe uma
equipa PES – Projeto de Educação para a Saúde em praticamente todos os AE, que reúne
pelo menos uma vez por período letivo.
O/A

coordenador/a

do

PES

é,

comummente,

um/a

docente

da

área

das

Ciências,selecionado/a em função da sua formação e experiência. A maioria das equipas PES
tem entre 3 a 5 elementos, habitualmentedocentes da área das ciênciasou, em alguns AE,
um/a docente em representação de cada ciclo de ensino.
Verifica-se, ainda, que é cumprida a Lei 60/2009 de 6/agosto no que diz respeito à
elaboração do Projeto de Educação Sexual de Turma, mas não é usado nenhum material ou
programa específico de promoção da saúde e/ou da sexualidade, sendo apenas seguidas as
orientações programáticas da referida Lei,com exceção de alguns AE abrangidos pela ARS
Norte – Administração Regional de Saúde do Norte, que usam o PRESSE – Programa Regional
de Educação em Saúde Escolar.
Por último, destaca-se a ausência de envolvimento sistemático das Associações de Pais bem
como das Associações de Estudantes.

Docentes Inquiridos/as

Quanto a/os docentes inquiridos/as, cabe-nos destacar que, no computo geral, diversos
sujeitos se recordam de ter recebido algum tipo de formação em questões de género
enquanto estudantes universitário/as. Não obstante, especificando o tipo de formação e
para os três tipos especificados (disciplina do plano de estudos, ação de formação ou
seminário/congresso) é mais elevada a percentagem dos sujeitos que não teve qualquer
contacto formativo com esta temática durante o seu período de formação académica.
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Quadro 1: Formação em questões de género, recebida pelos/as docentes inquiridos/as durante a sua formação
universitária

Já no que diz respeito à formação dos/as docentes em temáticas de género ao longo da sua
vida profissional, cerca de metade refere já ter frequentado alguma ação de formação sobre
este tema e 31/66% refere ter ouvido falar do tema no contexto de algum
seminário/congresso.

Quadro 2: Formação em questões de género, recebida pelos/as docentes ao longo da vida profissional

A análise qualitativa dos dados recolhidos permite-nos concluir que os temas que mais são
abordados pelos/as docentes no âmbito da educação sexual são: a puberdade; o sistema
reprodutor;a conceção/métodos contraceptivos; o respeito pela diferença, a amizade, a
assertividade e o namoro e a prevenção de riscos ao nível do contágio pelas DST – Doenças
Sexualmente Transmissíveis (e, ainda, tabagismo e drogas).
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Relativamente às questões de género, os/as docentes abordam, sobretudo:as diferenças de
género; a igualdade de direitos e de oportunidades; a violência no namoroe a violência
doméstica.
Uma número significativo dos/as docentes inquiridos/as tem um razoável conhecimento dos
indicadores de violência de género e sente-se confortável para abordar estas questões com
os/as alunos/as, diminuindo o conforto quando se trata de abordar especificamente o abuso
sexual.
Relativamente às situações de abuso sexual detetadas pelos/as docentes são,
maioritariamente, reportadas superiormente e/ou encaminhadas, nomeadamente, para
serviços especializados da comunidade educativa, como o Serviço de Psicologia e Orientação
ou, ainda, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
As estratégias pedagógicas priorizadas pelos/as docentes para trabalhar temas enquadrados
no âmbito da educação sexual são: debate, role-playinge/ou discussão de casos baseados
em exemplos do quotidiano, visionamento e exploração de vídeos educacionais, recurso a
apresentações em PowerPoint e à exploração de documentos, caixas de questões e
palestras/sessões de esclarecimento com convidados/as externos/as à comunidade
educativa.
Destaca-se o facto de muitos/as docentes referirem procurar estar atentos/ase responder às
questões dos/as alunos/as à medida que elas surgeme independentemente do conteúdo
programático previsto para a aula em questão.
Ainda persistem algumas distorções cognitivas de género nos/as docentes inquiridos/as,
como a consideração de que a mulher é, de algum modo, responsável pela violência sofrida
no contexto de uma relação íntima e a assunção de que existem fatores desculpabilizadores
do agressor.

Primeiras conclusões
Importa introduzir mais conteúdos sobre género e violência de género na formação dos/as
docentes em Portugal, tanto académica como contínua, sendo necessário, ainda, habilitar
mais os/as docentes para o acompanhamento de situações de violência de género por
eles/as identificadas, nomeadamente, de abuso sexual, em articulação com a intervenção
dos/as técnicos/as, escolares ou outros/as.
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A partir do aprofundamento da análisedos dados recolhidos por inquéritoe da análise dos
materiaisdisponíveis no mercado e online, esperamos vir a contribuir para a melhoria da
formaçãodos/as docentes e dos/as técnicos/as,visando integrar as questões de génerono
trabalho por estes/as desenvolvido,de modo mais sistemático, fundamentado e
articulado,nomeadamente, a violência no namoro e violência sexual.
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Última Hora! – Para uma resposta a um dejá vu renovado
___________________________________________________________________________________________

Mário Gandra – ISCE – Douro – mario.gandra@iscedouro.pt

(Projeção de clip com “notícia” lida por locutora televisa que anuncia:
« - ÚLTIMA HORA»!
Boa tarde, senhoras e senhores!

Acabámos de receber a notícia de que foram apresentadas no ISCE Douro mais de 1200
comunicações destinadas ao II FIACED. Este número recorde de comunicações vem de autores,
pedagogos e investigadores de 90 países distribuídos por todos os continentes.
O inusitado número de participações está a colocar sérias dificuldades logísticas e
equipamentais à Organização do evento.
Entrevistadas sobre o inusitado acontecimento, as principais responsáveis pelo Fórum
admitiram a possibilidade de prolongar a iniciativa por mais 15 dias, distribuindo as
comunicações por cerca de 150 sessões dedicadas aos vários temas de investigação.
Vamos continuar a acompanhar o desenrolar desta situação e entraremos em contacto com o
público quando e se a situação o exigir.»)
Esta “notícia” que acabamos de ver, se fosse divulgada em alguma das chamadas redes sociais
(Face Book, Twitter, Instagram) poderia ser, provavelmente, catalogada nas chamadas Fake
News, categoria que tem sido apontada como responsável por grandes males que têm vindo
ao Mundo nos últimos tempos. Um exemplo recorrente é o a alegada influência de Fake News,
surpreendentemente manipuladas por entidades russas na eleição do presidente norteamericano Donald Trump. Podemos recordar, num flash, outros exemplos que facilmente vêm
à memória, como o caso da acusação do antigo presidente americano Bush, filho, ao regime de
Sadam Hussein, segundo a qual haveria armas proibidas no Iraque, e que serviu para justificar
a declaração de guerra contra aquele país, mais tarde fortemente criticada, inclusive na GrãBretanha, pelo chamado “relatório Chilcot”i, apresentado em julho de 2016ii, e que deixou o
ex-primeiro-ministro inglês Tony Blair em “maus lençóis” perante uma opinião pública
britânica que chegou a exigir o seu julgamento no tribunal. Há pouco, semelhantemente, outra
“notícia” referiu a utilização de armas químicas pelo governo Sírio, acusação,
coincidentemente – ou não - feita pelos governos dos mesmos países, em especial os Estados
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Unidos e a Inglaterra, ainda estão por confirmar, mas, entretanto, serviu para “legitimar”
novas agressões contra aquele país soberano.
Num âmbito mais doméstico, porque também em Portugal se verifica o fenómeno, lembramos
a “notícia” surgida no FB durante os fatídicos incêndios do verão de 2017, que anunciou o
bloqueio, na fronteira, de uma companhia de bombeiros espanhóis que vieram prestar a
Portugal a sua solidariedade ativa. Logo a seguir, desmentidos das entidades oficiais davam
conta da entrada “limpa” e normal dos bombeiros espanhóis e da sua integração nas
operações organizadas para o combate aos incêndios. Ou, também, a estória, publicada na
mesma rede social e na mesma época, da queda de um avião de combate ao fogo, igualmente
desmentida de seguida. Em ambos os casos, antes dos desmentidos oficiais, foram suscitados
na rede e em alguns blogs, inflamados comentários que procuraram corporizar uma
“justificada” onda de indignação contra as autoridades.
Na verdade, voltando à nossa breacking news inicial, ela é de facto uma falsa Fake News,
porque - o que parece óbvio - não cumpre algumas regras essenciais desta categoria. Nós, que
aqui estamos agora, temos facilidade em detetar as suas inverdades, e como não chegou a ser
editada em nenhum órgão de comunicação social ou rede social, não tem qualquer alcance
massmediático.
Não obstante, parece estar ao alcance de qualquer pessoa a possibilidade de criar verdadeiras
Fake News. Há várias modalidades: numa versão mais simples, é possível elaborar um
conteúdo “noticioso”, manipulado q.b. e, apenas com base na exploração da credulidade
“natural” das massas e na comprovada ideia segundo a qual uma mentira mil vezes repetida,
acredita-se como verdade, caldeada com outra teoria implícita instalada na vox populi - uma
mentira, para se tornar credível, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Outra
tipologia simples é a publicação, de acordo com os intuitos inconfessos da manipulação das
opiniões pretendida, uma informação “repassada”, que correspondeu, de facto, a
acontecimentos verificados no passado, mas que se apresenta ou sugere como relativa ao
momento presente…E, exigindo um pouco mais de proficiência técnica digital, nem sequer é
difícil alterar, num sentido desejado, dados sobre factos contingentes contidos numa notícia já
editada num site noticioso acreditado e, depois, disseminar na rede a nova composição. Na
Internet encontram-se com facilidade tutoriais que fornecem instruções detalhadas para criar
estas “notícias”, uns como didática de aplicação direta, outros com a intenção benévola de
alertar o público face ao perigo desta facilidade manipuladora.
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A este propósito, Noan Chomsky, intelectual e investigador conhecido em todo o mundo e
quem contribuiu decisivamente para a desenvolvimento epistemológico da Linguística, mas
também para o estudo científico da Criatividade, é referenciado por estes dias, também no FB
como, preocupado com a demonstrada eficácia da manipulação de massas praticada nos
massmedia através das Fake News, vindo a propor um sucinto texto didático em que alerta
para 10 princípios estratégicos desta manipulação que, se atentados devidamente pelo
público, evitarão a queda no engodo das Fake News nas redes sociais e outros meios de
comunicação social, que não se resiste a transcrever:
1. A distração de problemas essenciais através da insistência em tópicos irrelevantes ou
banais.
2. A propositura de soluções pré-definidas a partir de prejuízos infligidos ou permitidos
que induzem essa solução.
3. A introdução de forma gradual de medidas sociais que são indesejadas.
4. O adiamento de resultados sociais através de medidas com prometidos benefícios
(jamais atingidos).
5. A infantilização do público.
6. A exacerbação do sentimentalismo.
7. O adormecimento da curiosidade científica e o afastamento do valor da educação.
8. A promoção da complacência.
9. O reforço da autocensura.
10. A sonegação às massas de conhecimentos profundos já existentes sobre o ser humano.
Esta recente apresentação de Chomsky corresponde, na generalidade e na definição dos seus
itens, à formulação proposta pelo professor Ignácio Ramonet na sua obra Propagandas
Silenciosas, publicada entre nós em 2001iii - que se tornou numa obra incontornável no estudo
da comunicação social – para o que chamou o estilo spot e no qual identificava estas mesmas
características.
Ramonet estudou, nesta obra, em especial, os fenómenos da televisão, do cinema e da
publicidade e nesse momento histórico as Fake News não se tinham ainda instituído no
quotidiano nem no estudo da comunicação humana, nem as redes sociais tinham a relevância
que haveriam de adquirir, mas a raiz matricial da manobra da manipulação era já esta mesma
sobre a qual Chomsky escreve hoje e à qual podemos aceder, também, através do FB.
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É porque esta “receita” de enganar o próximo se encontra, como vimos, no passado recente da
história da comunicação, que falamos num dejá vu renovado. Aliás, ao longo da História da
Humanidade podemos encontrar vários casos que facilmente enquadramos nesta mesma
lógica. Sem sairmos do Séc. XX, lembramos o caso da encenação incriminatória de Goebels e
do III Reich, do incêndio do Reichtag, durante a II Guerra Mundial.
A renovação do dejá vu encontra-se, especialmente, na combinação das Fake News, que
denotam as suas características comunicacionais específicas, com o uso das redes sociais como
canais mais apropriados à sua disseminação, estas mesmas detendo capacidades especiais
conhecidas, as quais em parte já estudadas por vários investigadores dos chamados new
media. Esta combinação das regras da manipulação de massas já conhecidas, mantidas e
atualizadas nas Fake News, com as redes sociais reveste-se, de facto, de um carácter
verdadeiramente inovador no fenómeno da comunicação social, e evidencia uma nova fase na
história da manipulação ideológica de massas, que implica a manipulação das opiniões das
massas.
Esta inovação na manipulação ideológica usufrui ainda de um reforço importante, mesmo
determinante, com o aparecimento de outro fenómeno completamente novo, que se tem
hiperbolizado a partir das redes sociais, que é o do conhecimento, apropriação e utilização dos
dados pessoais dos utilizadores das redes, dos seus perfis, para usos, desta feita, de
manipulação política sub-reptícia e antidemocrática. O episódio recentemente identificado, da
apropriação de informações pessoais contidas na rede Face Book, respeitantes a cerca de 50
milhões de norte-americanos, pela empresa britânica Cambridge Analityka para, depois de
“minerados”, serem utilizados na campanha eleitoral de Trump. Esta operação foi divulgada
por um grupo de funcionários desta empresa. O próprio FB acabou por noticiar que, durante 2
anos, cerca de 87 milhões de contas de pessoas de pelo menos 10 países foram atingidas por
operadores estranhos à rede, sem que esta tenha tomado qualquer medida eficaz de
segurança tendente a terminar com a violação. A ação da Cambrige Analytica, que interveio
também no referendo britânico que veio a resultar no Brexit, evidenciou cruamente duas
verdades contundentes, para que muitos vinham prevenindo:
- que os dados pessoais detidos pelas redes sociais e outras entidades da internet não estão,
de facto, em segurança;
- que esta (in)segurança dos perfis dos utilizadores é, efetivamente, utilizada ilegítima, imoral e
ilegalmente para fins desconhecidos ou completamente diferentes dos admitidos inicialmente
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pelos utilizadores das redes. Já se sabia há anos que os perfis das redes eram subrepticiamente utilizados em manobras de suscitamento de intenções de compra e outros
efeitos de marketing e publicidade. Nestes casos referidos, os dados pessoais foram
apropriados e manipulados para intervir enganosa e artificiosamente na formação rápida de
opiniões políticas que vieram a determinar resultados drásticos na situação democrática dos
Povos e dos seus Países.
É lógico que nos devemos questionar sobre o que está fazendo a sociedade, dita do
conhecimento e da informação, para impedir a repetição destes fenómenos tão nefastos?
Mesmo sem reeditar a discussão sobre se estas formulações, entretanto banalizadas, que
invertem a ordem natural dos termos, que deveria dar-nos os “velhos” conhecimento e
informação da sociedade, como nos lembrou Sfez, a maioria de nós, certamente, se inclinará,
sem grande hesitação, para a necessidade de encontrar respostas adequadas contra as
estratégias manipulatórias das Fake News e contra a apropriação dos perfis pessoais das redes
sociais.
É caso para questionar o que é que a Educação, os sistemas educativos, a Escola, estão a fazer,
podem fazer, para preparar e prevenir as crianças e os jovens a propósito destas manobras
manipulatórias que constituem verdadeiras ameaças contra os regimes democráticos? E nós,
que atuamos no sistema de Ensino Superior, não nos deveremos colocar a mesma questão? O
que faz e pode fazer a Universidade?
Na verdade, a consciência social sobre a problemática da utilização abusiva das possibilidades
manipulatórias das opiniões públicas, existentes nos meios de comunicação operados por
tecnologias multimediáticas (começando na televisão e na publicidade, passando também pelo
cinema), há décadas instituiu mecanismos de defesa das sociedades contra estes abusos. Na
maioria dos países ditos civilizados existem leis de publicidade que proíbem várias das
possibilidades abusivas. O Código da Publicidade, em vigor em Portugal, datado de 1990
(D.L.330/90 – site da PGDL – pgdlisboa.pt), no nº1, no seu artº11º, dedicado à publicidade
enganosa, estabelece que «é proibido o uso de imagens subliminares ou outros meios
dissimuladores que explorem a possibilidade de transmitir publicidade sem que os
destinatários se apercebam da natureza publicitária da mensagem». A Lei Geral de Publicidade,
de Angola, (lei nº9/2002 – imgs.sapo.pt) para dar outro exemplo, no art.º dedicado à
publicidade oculta ou dissimulada, prescreve exatamente a mesma interdição.
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As sociedades, portanto, procuram protegem-se. Outra coisa é saber se estas leis são
efetivamente respeitadas e, para isso, os dispositivos de fiscalização e supervisão e de
sancionamento teriam que as fazer cumprir, e disso não nos vamos ocupar, embora residam
aqui muitas dúvidas.
Quanto à preocupação com a necessidade de uma resposta educativa à questão da
manipulação dos massmedia, também esta não é nova. Há exemplos anteriores, mas um
momento marcante na história da preocupação da Educação com as mensagens
massmediáticas corporiza-se na Declaração de Gr
ünwald, em 1982, subscrita por comunicadores, professores e investigadores de 19 países, que
se consubstanciou na Recomendação de uma Educação para os Media, que a UNESCO propôs
aos governos do Mundo.
Neste importante documento faz-se um apelo às autoridades competentes para
«lançarem e apoiarem programas integrados de educação para os media – do ensino préescolar ao ensino universitário e à educação de adultos – cujo objetivo seja desenvolver os
conhecimentos, aptidões e atitudes que favoreçam o crescimento de uma consciência crítica e,
consequentemente, de uma maior competência entre os utilizadores dos media eletrónicos e
impressos»;
bem como
«desenvolverem cursos de formação para professores e outros agentes educativos (…)»
e ainda
«estimularem atividades de investigação e desenvolvimento em prol da educação para os
media (…)», apoiando, também, e reforçando «as ações realizadas ou previstas pela UNESCO
com o objetivo de incentivar a cooperação internacional na área da educação para os media».
É fácil apercebermo-nos, mesmo sem grande esforço de pesquisa, que estas recomendações se
mantêm perfeitamente atuais.
Entretanto, outras ações internacionais, também promovidas pela UNESCO, com os mesmos
objetivos, vieram tendo lugar:
- A Declaração de Alexandria, de 2005, introduzindo a noção de Media and Information
Literacy – Literacia da Informação e dos Media, afirma que é necessário criar as condições para
que esta literacia se inclua na formação ao longo da vida e que se constitui como direito
humano básico promotor da inclusão social. Na 35ª sessão da Conferência Geral das UNESCO,
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em 2009, a insistir-se na necessidade de desenvolver as capacidades de dominar a informação
e os media incrementando esta literacia em todos os usuários.
Também a União Europeia se vem preocupando com esta matéria, podendo-se referir, entre
outras deliberações importantes, a Diretiva 20017/65/CE, do Parlamento e do Conselho, e a
Recomendação sobre Literacia Mediática no Ambiente Digital para uma Indústria Audiovisual e
de Conteúdos mais Competitiva e uma Sociedade do Conhecimento Inclusiva, da Comissão
Europeia, de 2009.
E outras iniciativas congéneres poderiam ser referidas. Também em Portugal a preocupação
existe e se vem consciencializando progressivamente. Citemos, a título de exemplo, a
Declaração de Braga, do Congresso Nacional de Literacia, Media e Cidadania, promovido pela
Universidade do Minho, 2011, e a Recomendação sobre Educação para a Literacia Mediática,
nº6/2011, do Conselho Nacional de Educação; também a Entidade Reguladora da Comunicação
Social tem tido várias iniciativas neste domínio, p.e., a iniciativa Sete Dias com os Media,
desenvolvida em Lisboa em 2013.
Na verdade, preocupação com a Educação para os Media não tem faltado.
A UNESCO formulou, nesta mesma linha de desenvolvimento, como já se referiu, o modelo
educativo da Literacia para a Informação e Media – curriculum para professores. O MIL –
Media and Information Literacy compõe-se, numa perspetiva holística, dos vários campos dos
“media” e da “informação”:
- Literacia dos meios de comunicação social.
- Literacia Informativa.
- Literacia da liberdade de informação e expressão.
- Literacia Literária.
- Literacia das Notícias.
- Literacia do Computador.
- Literacia da Internet.
- Literacia Digital.
Dir-se-ia, e esta foi uma questão já anteriormente levantada que, na mesma abordagem
holística dos vários campos incluíveis no MIL (ou LIM), falta um campo e uma literacia também
fundamental, a Literacia Artística – Art Literacy, como aquela que respeita às competências da
fruição artística e da livre expressão estética em si mesmas e através dos média, dizendo
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respeito quer à observação presencial direta de Mona Lisa, no Louvre, quer à visita do British
Museum em foto 360 no site respetivo.
O MIL, não sendo, portanto, perfeito, é paradigma da atualização da mesma preocupação
educativa com a necessidade de saber compreender a mensagem massmediáticas, em ordem
a termos cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, donos do conhecimento dos
mecanismos dos media e das possibilidades da sua manipulação.
Utilizando uma proposta de Chaunu, é necessário que a Educação permita atingir um nível
hipotático na descodificação da mensagem massmediáticas, ultrapassando o mero nível
paratático. Não basta saber interpretar a linearidade da mensagem no entendimento da sua
linguagem retórica. É preciso ir mais longe, procurar os subtextos, saber ler nas entrelinhas,
pois muitas vezes é nesse nível que se situa, inconfessadamente, o intuito essencial da
mensagem.
Talvez possamos dizer que, nos dias de hoje, uma das grandes distinções e diferenças entre o
cidadão inteligente e avisado, que é capaz de elaborar um sistema interpretativo para a
descodificação do mundo e que lhe permite interagir saudavelmente com os seus
semelhantes, e o sujeito obtuso que se engaja sem cuidados em manobras escusas e perigosas,
muitas vezes contra os seus próprios interesses, é, com grande certeza, o domínio das
literacias do MIL.
- Está a Escola e a Universidade a fazer o necessário?

UNESCO,Media and Information Literacy Curriculum for Teachers, www.unesco.org. Consultado em maio 2018
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