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Capítulo I 

 

 

Introdução 
 

 

 

 

O presente estudo, que se inscreve no paradigma de investigação 

interpretativo, tem como objectivo fundamental compreender as práticas 

curriculares de professores de Matemática. Esta temática é de especial 

interesse no período que actualmente se vive no ensino da Matemática em 

Portugal, marcado por mudanças significativas no que diz respeito ao 

conteúdo dos programas da disciplina e em que, sobretudo nos últimos 

tempos, se esboçam algumas alterações relativamente ao processo de 

desenvolvimento curricular. Na primeira secção explico o significado do 

objectivo e explicito as questões que elegi para o concretizar.  

Tal como todas as coisas, este estudo tem uma história. Resulta do 

meu percurso enquanto investigadora, que iniciei com a realização de um 

mestrado em Educação Matemática e prossegui no contexto do grupo 

Didáctica e Formação (DIF), do Departamento de Educação da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. Surge assim na sequência de um 
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interesse e investimento continuado na temática do professor, beneficiando 

das contribuições que muitos investigadores têm vindo a dar para uma 

melhor compreensão deste domínio. É precisamente à contextualização do 

estudo que me dedico na segunda secção deste capítulo, onde começo por 

traçar de forma breve, a evolução da investigação sobre o professor a nível 

internacional, referindo-me de seguida à forma como esta temática se 

desenvolveu em Portugal. 

 

 

Objectivo e questões do estudo 
 

 

Em meados dos anos 70, tive uma experiência que ainda hoje recordo. 

Era então aluna do ciclo preparatório, actual 2º ciclo, quando numa aula de 

Matemática, a professora fez um aviso muito importante: A matéria do 

último capítulo do livro não seria leccionada. Quem governava o país 

decidira que já não fazia falta aprender aquela parte da Matemática. 

Lembro-me que isto me fez alguma confusão. Por um lado, intrigava-me o 

facto de subitamente se poder prescindir de um conteúdo que até então era 

necessário. Por que razão deixara aquela matéria de ser precisa!? Por outro 

lado, tive pela primeira vez consciência de que havia alguém que decidia o 

que eu aprendia na escola, alguém que se sobrepunha à minha professora, 

alguém que se sobrepunha até àquele livro de capa dura e com um ar tão 

sério, que, recordo, tinha algo de sagrado. 

Naquela altura, a minha professora de Matemática acolheu à risca as 

directivas superiormente emanadas. No entanto, pôr em prática as 

orientações curriculares decididas pelo poder político não parece ser uma 

questão simples para os professores. Um pouco por todo o lado, 
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encontram-se referências ao desfasamento entre as intenções expressas nos 

currículos oficiais e as correspondentes práticas curriculares dos 

professores na sala de aula (Brown & McIntyre, 1993; Day, 2001). Em 

Portugal, a prová-lo estão os números do relatório Matemática 2001 (APM, 

1998), que bem ilustram como a passagem à prática dos novos programas 

de Matemática dos anos 90 está longe de ser uma realidade.  

Como explicar esta situação? Estarão os professores acomodados e a 

sua resistência à mudança é fruto de inércia? Serão os professores 

incompetentes e incapazes de concretizar o que lhes é pedido? Ou será que 

não reconhecem valor ou viabilidade às novas propostas e preferem 

continuar a ensinar aos seus alunos aquilo que lhes foi ensinado a si? 

Afinal, salvo um número reduzido de jovens em início de carreira, os 

professores de Matemática que actualmente estão no activo são produtos 

bem sucedidos do anterior enquadramento curricular. Porquê, então, 

mudar? 

Culpar os professores pelos falhanços das reformas curriculares tem 

sido, também um pouco por todo o lado, uma constante nos últimos anos 

(Craig, 2001; Hargreaves, 1998), em particular no quadro das reformas 

centralizadas, tipo top-down, como aquela a que assistimos há cerca de uma 

década atrás no nosso país. Se o novo currículo não chega aos alunos, nada 

parece mais natural que apontar o dedo aos docentes. Afinal, não são eles 

os responsáveis por aquilo que acontece na sala de aula?  

Este discurso tem naturalmente subjacente uma ideologia sobre o 

currículo e sobre o professor. O primeiro, concebe-o como algo que pode 

ser hermeticamente definido, livre da contaminação de quem o ensina, um 

produto a ser entregue aos destinatários — os alunos. O segundo, concebe-

o como um funcionário, que executa de forma neutra e submissa o acto da 

entrega do currículo aos alunos. Estes dois pressupostos são a face oculta 
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do desenvolvimento curricular que segue este modelo, que se esconde atrás 

de normativos, documentos programáticos e novas vagas de manuais 

escolares. No entanto, estes pressupostos são, no mínimo, questionáveis.  

Uma análise do actual currículo oficial de Matemática, 

independentemente do nível considerado, torna evidente a sua 

complexidade. O actual texto não corresponde ao resultado de adicionar ou 

subtrair conteúdos matemáticos — equivalentes a capítulos do manual 

escolar — àquele que teve um reinado de cerca de vinte anos em Portugal, 

marcado pela combinação do formalismo com o cálculo, com 

consequências negativas para alunos e professores (Ponte, 2003). O actual 

currículo de Matemática envolve muito mais do que uma lista discriminada 

de conhecimentos matemáticos. Coloca no aluno o centro do processo 

ensino e aprendizagem, considera que os conteúdos incluem 

conhecimentos, capacidades e atitudes — ou competências matemáticas, na 

sua mais recente formulação (Abrantes, 2001). Valoriza o raciocínio 

matemático, a resolução de problemas, a utilização da Matemática para 

compreender de forma crítica a realidade, a capacidade de comunicação, e 

tudo isto com recurso às tecnologias.  

Os actuais programas são muito mais interessantes mas 

incomparavelmente mais exigentes para o professor. Se é possível admitir 

— e mesmo assim, com muitas reservas — que um programa estritamente 

composto por conhecimentos matemáticos pode ser pouco afectado por 

quem o ensina, até eventualmente adquirido através do estudo autónomo a 

partir do livro, o mesmo não é possível em relação ao currículo actual. O 

desenvolvimento dos actuais objectivos da educação matemática dependem 

decisivamente do trabalho que o professor realiza na sala de aula, da 

interacção que promove na turma, das formas de trabalho que utiliza, dos 

papéis que atribui aos alunos e a si mesmo. É um currículo que não se 
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esgota nos manuais escolares, mas implica necessariamente a intervenção 

do professor — não pode, por aquilo a que se propõe, ser à prova de 

professor. 

Já no que diz respeito ao professor de Matemática, a visão do 

funcionário cumpridor está cada vez mais desajustada da realidade da 

escola. Um funcionário é aquele que exerce uma função, a função que lhe 

foi atribuída pela entidade hierarquicamente superior, que dispõe de um 

conjunto de procedimentos que lhe permitem chegar ao resultado 

pretendido. A natureza do ensino não se compadece com esta definição. 

Ensinar é uma actividade complexa, que não se reduz à realização de um 

conjunto de rotinas — muito pelo contrário. A prática lectiva assume todos 

os contornos de uma prática de resolução constante de situações 

problemáticas (Santos, 2000). Os problemas que o professor tem de 

resolver são diversos, nomeadamente na sala de aula, um espaço de grande 

imprevisibilidade, onde acontecem muitas coisas ao mesmo tempo que, na 

maior parte dos casos, requerem respostas imediatas. Isto tudo se passa em 

presença de um conjunto heterogéneo de alunos, com diferentes 

motivações e predisposições para aprender, com diferentes dificuldades, 

com diferentes expectativas — e quando a disciplina é Matemática, tudo se 

pode complicar pois, muitas vezes, há que enfrentar uma atitude 

desfavorável dos alunos face à disciplina, marcada pelos preconceitos 

alimentados pela opinião pública, as baixas expectativas em relação à 

aprendizagem e percursos de insucesso progressivo. 

Neste cenário, o professor é chamado a intervir constantemente, a 

arquitectar soluções criativas para as situações com que se depara, 

recorrendo ao seu saber profissional. Não só este saber é pessoal, como 

pessoal é também a sua forma de lidar com as situações com que se depara. 

O professor não age independentemente do que sente e pensa, de com 
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quem trabalha e onde, e das condições em que o faz (Santos & Canavarro, 

2001). A pessoa do professor está sempre presente na profissão e isto 

reflecte-se naturalmente na forma de lidar com as orientações curriculares. 

Face a novos currículos, o professor não se pode actualizar como se de 

software se tratasse (Kilpatrick, 1999). 

Embora o poder político pareça aparentemente ignorar a interferência 

do professor quando se trata de lançar reformas curriculares, o seu papel de 

mediador curricular é reconhecido há muito pela investigação em educação 

(Gimeno, 1989). Mas a noção de mediação curricular é vaga e admite 

diversos níveis de intervenção do professor na definição do currículo que 

proporciona aos alunos, que vão desde a interpretação do texto oficial até à 

sua reconstrução pessoal na sala de aula. E existem ainda investigadores 

que recusam a lógica da mediação curricular, atribuindo ao professor o 

papel de “fazedor de currículo” (Clandinin & Connelly, 1992), dando-lhe 

assim um peso absoluto na definição curricular. 

As práticas curriculares do professor de Matemática são precisamente 

o objecto central do presente estudo. O interesse é compreender estas 

práticas do ponto de vista do professor, integrando o que faz e as razões do 

que faz, a acção e o pensamento. O conceito de prática aqui adoptado 

pretende expressar o “modo de agir habitual” (Academia de Ciências de 

Lisboa, 2001, p. 2929), o que caracteriza a acção que o professor 

desenvolve no seu dia-a-dia. Esta acção é uma acção intencional, é um acto 

de vontade, de transformação da realidade (Malglaive, 1990). É uma acção 

que não é só comportamento, o efeito de uma causa, mas uma 

implementação criativa de um propósito (Mezirow, 1991). É por isso 

informada pelas interpretações subjectivas e significados, em contexto, de 

quem as pratica (Gimeno, 1991). Enquanto práticas curriculares, incluem 

tudo o que tem a ver com o exercício do currículo, em particular, a 
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planificação e a condução de aulas. Correspondem, por isso, àquilo que 

muitas vezes é designado por práticas de ensino — a adopção do termo 

práticas curriculares pretende, neste estudo, sublinhar o foco da 

investigação. 

Para compreender as práticas curriculares do professor, importa 

conhecer a sua relação com o currículo oficial — presumindo-se que o 

professor não é indiferente ao texto programático da disciplina que 

lecciona. Importa também analisar de que modo o professor se exerce 

nessas práticas, nomeadamente no papel que assume — considerando-se 

como protagonista curricular, como o principal actor, como aquele “que 

mais se destaca na acção” (Academia de Ciências de Lisboa, 2001, p. 

2989). Enquanto actor, o professor está constantemente a tomar decisões, 

decisões essas que não são arbitrárias, obedecem a uma lógica pessoal, têm 

uma coerência que lhes oferece legitimidade — outro aspecto importante a 

considerar neste estudo. Interessa ainda identificar quais são as principais 

influências nas práticas curriculares do professor, quer associadas aos 

contextos externos, relativos aos sistemas que, de alguma forma, se 

repercutem no seu trabalho, quer de natureza pessoal, relativos ao próprio 

professor — tendo presente que a sua profissão se pode desenvolver de 

formas muito distintas e ser informada por aspectos de natureza diversa.  

Assim, o objectivo do estudo, como referi, é compreender as práticas 

curriculares do ponto de vista do professor, integrando o que faz e as razões 

do que faz, a sua acção e o seu pensamento. Para o concretizar, considero 

duas professoras de Matemática, de diferentes níveis de ensino e com 

diferentes enquadramentos curriculares. Relativamente a cada uma delas, 

pretendo responder ao seguinte conjunto de questões orientadoras: 
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1. Como se relaciona a professora com o currículo oficial? 

— Qual é a sua visão sobre o currículo? 

— Que adesão manifesta relativamente às suas orientações? 

— Que papel desempenha este nas suas práticas de ensino? 

— Como sente a questão de cumprir o programa? 

 

2. Qual é o protagonismo curricular da professora? 

— Em que medida se reconhece enquanto agente curricular?  

— Em que fases das práticas curriculares exerce esse protagonismo? 

— Sobre o que se reflecte e como? 

 

3. Como legitima a professora as suas práticas curriculares? 

— Qual é a lógica de justificação das decisões curriculares?  

— Que compromissos assume colectivamente? 

— Que tipo de decisões reserva para si? 

 

4. Quais são as principais influências nas práticas curriculares da 

professora? 

— Qual o papel dos sistemas externos de influência curricular?  

— Qual a importância do contexto escolar, em especial, dos colegas e 

dos alunos?  

— Como intervêm os aspectos de natureza pessoal, nomeadamente o 

seu conhecimento didáctico e o seu eu profissional? 
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O contexto do estudo 
 

 

Este estudo inscreve-se na área de investigação sobre o professor, em 

particular, sobre o professor de Matemática. Trata-se de um domínio de 

investigação em Educação que tem vindo a receber uma crescente atenção 

nas últimas décadas, denotando uma grande evolução no que diz respeito à 

forma de perspectivar o professor.  

Desde sempre se procurou encontrar uma fórmula que permitisse 

caracterizar o que é um bom professor, um professor eficiente que promova 

a aprendizagem dos alunos. A resposta a esta questão foi variando 

consoante os desenvolvimentos da investigação educacional, que fez o seu 

percurso seguindo de perto as influências de diversas ciências, 

especialmente da Psicologia (Bruner, 1997), e que hoje está documentada 

em diversos artigos de investigação sobre o pensamento ou o conhecimento 

dos professores (Ball, 1991; Calderhead, 1987; Carter, 1990; Clark & 

Peterson, 1986; Fennema & Franke, 1992; Munby, Russell & Martin, 2001; 

Thompson, 1992). 

Numa primeira fase, julgava-se o professor em função da sua 

personalidade. Os professores com determinadas características pessoais, 

como a simpatia, a facilidade de relacionamento e de comunicação, foram 

considerados mais eficientes. No entanto, no início dos anos 60, aquilo que 

foi designado de “mito da personalidade para ensinar”, cairia por terra 

(Good, Biddle & Goodson, 1997). De facto, a tentativa de correlacionar as 

características dos professores com os resultados dos alunos não conduz a 

quaisquer resultados conclusivos (Begle, 1979). 

Nesta década, os investigadores começam a interessar-se por 

compreender o que se passa dentro da sala de aula. No que diz respeito ao 
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professor, a atenção vira-se sobretudo para o seu comportamento 

observável, reflectindo a ideia de que a aprendizagem do aluno é 

consequência directa do que o professor faz na aula. Os professores 

eficientes seriam agora os que conduzissem bem o processo de ensino, 

aplicando as técnicas correctas no momento certo. No entanto, aquele que 

foi chamado o paradigma “processo-produto”, viria a ser amplamente 

criticado, reflectindo a insatisfação com a abordagem behaviorista ao 

estudo do ensino (Calderhead, 1987), que tudo reduzia às acções 

observadas, proporcionando uma visão muito limitada e pouco 

compreensiva do processo de ensino-aprendizagem. 

De facto, na década de 70, o reconhecimento de que o que os 

professores fazem é substancialmente influenciado — ou até mesmo 

determinado — pelo que pensam, faz a investigação deslocar-se para um 

novo objecto de estudo: o seu pensamento (Clark & Peterson, 1986). A 

visão sobre o professor promove-o agora a um outro estatuto, pois já não se 

trata de o encarar como um técnico que executa com proficiência as 

prescrições definidas por outros, que definem o que deve fazer, mas sim 

como alguém com intencionalidade, que toma decisões diversas e em 

contextos complexos, usando as suas crenças e conhecimento. 

Este novo cenário não é estranho, por um lado, ao desenvolvimento da 

Psicologia Cognitiva, e por outro lado, ao florescimento de outras 

abordagens ao estudo do professor e do ensino, nomeadamente, da 

Sociologia, da Antropologia e da Linguística (Brown & McIntyre, 1993; 

Bruner, 1997; Thompson, 1992). Outra contribuição vem dos estudos sobre 

o currículo, que também nesta altura adquirem uma identidade própria, 

como veremos com maior detalhe no capítulo III. A investigação empírica 

no domínio revela que as tentativas de implementação de novos currículos 

parecem ter um impacto mínimo ao nível da sala de aula. Em 
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consequência, alguns investigadores dirigem a sua atenção para o papel do 

professor e do contexto da sala de aula no processo de mudança curricular, 

procurando compreender as várias interacções que nele ocorrem 

(Calderhead, 1987).  

A ancoragem na cognição dos professores deu origem a um leque 

muito diversificado de abordagens à investigação sobre o professor (Good, 

Biddle & Goodson, 1997), algumas associadas ao processamento de 

informação, com ênfase nos processos de planificação e de tomada de 

decisões dos professores na fase interactiva do ensino, em sala de aula 

(Clark & Peterson, 1986; Clark & Yinger, 1987), outras de natureza mais 

interpretativa, centradas nas crenças e concepções que interagem com as 

práticas de ensino (Cooney, 1985; Thompson, 1982, 1992), outras ainda 

conceptualizando o seu conhecimento — equacionado como um saber 

profissional específico — no que diz respeito à sua natureza e 

desenvolvimento, estrutura e conteúdo (Ball, 1991; Elbaz, 1983; Munby, 

Russell & Martin, 2001; Shulman, 1986).  

De qualquer modo, como diversos autores assinalam, a contribuição 

mais importante desta investigação foi a conceptualização do ensino como 

uma profissão. Citando Calderhead:  

 
A visão dos professores como agentes activos no 

desenvolvimento da sua própria prática, como decisores que usam o 
seu conhecimento especializado para conduzir as suas acções em 
situações particulares, sublinhou os aspectos de autonomia e 
responsabilidade do trabalho dos professores e proporcionou uma 
racionalidade para considerar o ensino como uma profissão com valor, 
complexa e exigente, especialmente quando contrastada com a visão 
dominante precedente como o domínio de uma série de 
comportamentos eficientes (1987, p. 5). 

 

Neste cenário, o significado que o professor atribui àquilo que faz 

adquire uma enorme importância para compreender as suas práticas de 
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ensino. O que explica que um professor tenha reacções distintas perante 

dois alunos que, aos olhos de um observador externo, assumem 

comportamentos idênticos na aula? O que faz com que um professor opte 

por fazer uma inflexão no curso da aula em relação ao que tinha 

previamente preparado? A compreensão do agir do professor passa pela 

compreensão do modo como ele interpreta as situações com que se 

confronta. Brown e McIntyre chamam a atenção para este aspecto:  

 
Qualquer compreensão do ensino será severamente limitada a não 

ser que incorpore uma compreensão de como os professores 
propriamente ditos dão significado aquilo que fazem: como constróem 
e avaliam o seu próprio ensino, como compreendem os julgamentos 
que fazem, e porquê, no seu entender, decidem agir de formas 
particulares em circunstâncias específicas para alcançar o sucesso 
(1993, p. 1). 

 

Em Portugal, estas investigações começam a ter repercussões, no que 

respeita ao estudo do professor de Matemática, no início dos anos 80. Nesta 

altura surgem os primeiros estudos incidindo sobre os conhecimentos e 

competências matemáticas dos jovens candidatos a professores, pela mão 

de um grupo de investigadores portugueses que realiza mestrados na 

Universidade de Boston (Ponte, 1994a).  

A partir de meados dos anos 80 começa a desenvolver-se uma nova 

perspectiva de investigação na área dos professores, em grande parte 

promovida pela criação do mestrado em Educação Matemática no 

Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (Ponte, 1994a). As concepções relativamente à Matemática e ao seu 

ensino passam a constituir o principal objecto de atenção, dando origem a 

diversos estudos (Abrantes, 1986; Boavida, 1993; Guimarães, 1988; 

Serrazina, 1993). A ideia de que as concepções têm uma influência decisiva 

sobre as práticas lectivas dos professores está aqui presente. Inicialmente, a 
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perspectiva geral era que as concepções acerca da Matemática influenciam 

fortemente as concepções acerca do ensino desta disciplina e, em última 

análise, determinam as respectivas práticas. Mas a relação entre concepções 

e práticas mostrou-se bastante complexa — mais do que constituir uma 

relação de causa-efeito, revelou-se como uma relação de natureza 

dialéctica, acomodando a interacção mútua entre o que o professor pensa e 

o que o professor faz (Ponte, 1994a).  

O passo seguinte seria o de considerar as práticas de ensino, elas 

mesmas, como objecto de estudo, aliado às concepções, em particular no 

quadro da renovação curricular, associado à resolução de problemas, ao uso 

de novas tecnologias, à introdução dos novos programas de Matemática 

(Canavarro, 1993; Delgado, 1993; Ponte, Guimarães, Leal, Canavarro & 

Silva, 1993; Vale, 1993). As práticas revelam-se um tema de estudo 

igualmente complexo. Por um lado, não se podem explicar de forma 

completa pelas concepções do professor, sendo sujeitas a diversas 

influências; por outro lado, não se rendem a uma catalogação em práticas 

inovadoras versus tradicionais (Ponte, 2001a). A sua compreensão exige 

um conhecimento mais aprofundado do que orienta a acção do professor. A 

adesão do professor às orientações curriculares está longe de ser suficiente 

para que este as ponha em prática na sala de aula — exigem o 

desenvolvimento de novas competências por parte do professor, de novos 

saber-fazer que estão longe de ser triviais (Ponte, 1994a).  

A investigação prossegue então para o estudo do conhecimento 

profissional do professor, procurando caracterizá-lo e compreendê-lo, 

nomeadamente no que se refere à sua natureza, conteúdo e processos de 

desenvolvimento (Guimarães, 1996; Oliveira, 1998; Ponte, Guimarães, 

Leal, Canavarro & Abrantes, 1997; Saraiva, 2001). Este conhecimento é 

entendido como um conhecimento específico do professor de Matemática, 
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que orienta a forma como ele conduz o ensino e é por isso essencial. Além 

disso, começa a dar-se uma maior atenção concreta ao contexto em que o 

professor desenvolve o seu trabalho e às dinâmicas colectivas que 

estabelece com os colegas (Ponte, Santos & Canavarro, 2000; Santos, 

2000).  

Esta investigação, realizada no quadro da implementação dos novos 

programas de Matemática que tiveram lugar em Portugal a partir dos anos 

90, tenta compreender como estão a ser levadas à prática as novas 

orientações curriculares pelos professores participantes nos estudos, 

tornando evidente o fenómeno da continuidade das práticas de ensino do 

professor (Canavarro, Santos & Ponte, 2000; Ponte, Santos & Canavarro, 

2000).  

Mas muito há ainda a aprofundar sobre este assunto. Para além do 

conhecimento profissional e do contexto em que o professor desenvolve as 

suas práticas, afigura-se cada vez mais importante ter em conta a sua 

dimensão mais pessoal. Para compreender o ensino, é necessário conhecer 

os valores em que acredita, as suas preocupações e dilemas, os seus desejos 

e motivações, as suas recompensas e expectativas, no fundo, a forma como 

o professor vive a profissão. Como afirma Nóvoa:  

 
A resposta à questão, Porque é que fazemos o que fazemos na 

sala de aula?, obriga a evocar essa mistura de vontades, de gostos, de 
experiências, de acasos até, que foram consolidando gestos, rotinas, 
comportamentos com os quais nos identificamos como professores. 
Cada um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se 
movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os meios 
pedagógicos, um modo que constitui uma espécie de segunda pele 
profissional. (…) É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. 
(1995a, p. 16-17) 
 

Estas questões são de especial interesse para a compreensão do ensino 

da Matemática em geral e, em especial, do desenvolvimento curricular 
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desta disciplina. Tendo presente a evolução da investigação sobre o 

professor, é inequívoco que a compreensão do currículo praticado de 

Matemática na sala de aula passa necessariamente pela compreensão do 

modo como o professor se relaciona com o currículo oficial e do trabalho 

que realiza a partir dele. Como sublinha Hargreaves: 

 
Os professores não se limitam a transmitir o currículo. 

Desenvolvem-no, definem-no e interpretam-no. Aquilo que pensam, 
acreditam e fazem ao nível da sala de aula é que dá forma, em última 
análise, ao tipo de aprendizagem oferecido aos mais novos. O 
crescente reconhecimento deste facto está a colocar o trabalho dos 
professores e a compreensão do ensino no topo das nossas agendas de 
investigação. (1998, p. ix) 
 

O presente estudo, ao centrar-se nas práticas curriculares do professor, 

pretende precisamente contribuir para a compressão do processo de 

desenvolvimento curricular. Investigar esta temática afigura-se de especial 

interesse no actual período do ensino da Matemática, muito marcado por 

mudanças curriculares significativas, que se iniciaram com a reforma 

curricular lançada em 1991, que introduziu novos programas numa lógica 

top-down mas tem vindo a evoluir no sentido de dotar as escolas com uma 

maior autonomia e flexibilização curricular. 
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