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INTRODUÇÃO 

 
O tema da interculturalidade tem vindo a ser cada vez mais investigado em 

variados países devido à evolução e diversificação cultural que os sistemas educativos 

têm vindo a sofrer. 

A grande mutação de pessoas e bens pelo mundo, especialmente para e dentro da 

Europa, tem vindo a ressentir-se na integração dos alunos recém – chegados às escolas 

de acolhimento.  

Portugal que, pela sua História foi um país de emigração, facto esse que está 

bem enraizado na sociedade portuguesa (Matos citado por Lopes, José C. 2005), agora 

tem participado activamente nestas novas mudanças, pois recentemente têm surgido 

comunidades de imigrantes bastante significativas e, cada vez mais, temos alunos 

estrangeiros a frequentar o nosso sistema de ensino. É neste contexto que neste estudo 

se pretenderá estudar a integração desses alunos numa escola do ensino básico /2ºe 3º 

ciclos) da cidade de Lisboa, nomeadamente uma estrutura de apoio criada para o efeito.  

Com a grande afluência de alunos estrangeiros, as escolas estão a enfrentar 

novos desafios que muitas vezes não conseguem resolver. A integração social desses 

alunos não tem sido fácil, devido à escassez de conhecimentos da Língua Portuguesa 

por parte destes, o que aliando-se a outros factores de ordem cultural, social, económica 

e também pedagógica resulta muitas vezes em insucesso escolar. Para que se 

minimizem factores de desigualdade no trajecto educacional e ultrapasse este facto, a 

escola deverá não só integrar harmoniosamente e afectivamente os imigrantes, mas 

também valorizar e aceitar a cultura de cada um. 

Os alunos que convivem com crianças estrangeiras poderão desenvolver uma 

nova consciência no sentido de aceitar e respeitar a cultura do outro. Abordaremos 

acerca desta temática a estratégia da Tutoria Intercultural. 

É neste fio condutor que surge este trabalho de investigação-acção que tem 

como objectivos estudar a integração dos alunos estrangeiros numa escola criando para 

isso um dispositivo ao qual chamámos Clube de Português. Explicitaremos com maior 

pormenor todas as etapas deste processo desde a sua génese, ao seu desenvolvimento, 

bem como todo o processo de investigação, reflexão e acção que se operou.  

No capítulo da metodologia, os processos metodológicos que pensámos serem 

mais adequados para este estudo são fundamentados. Findamos este trabalho com as 

conclusões apreendidas.  
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CAPÍTULO I – A escola e os desafios da multiculturalidade  

 

1. Uma sociedade multicultural  

 

Vivemos num mundo em constante mutação, onde cada vez mais há facilidade 

na troca de bens e nas comunicações entre as pessoas. Por esse motivo, há uma grande 

diversidade cultural em cada país, deixa-se portanto de se falar em monocultura. 

A integração das comunidades imigrantes tem preocupado os estados europeus, 

por isso, do Conselho da Europa reunido em Bruxelas no ano de 2003, surgiram novas 

politicas que defendem que as crianças imigrantes devem ser tratadas de igual forma às 

do país de acolhimento. No entanto, esta preocupação tinha surgido já na década de 70, 

na primeira medida jurídica que estabelecia igualdade de ensino para os filhos de 

trabalhadores imigrantes dos estados membros. Só em 2003 é que se elabora uma lei 

europeia a qual defende que todas crianças imigrantes têm direito à educação em 

circunstâncias iguais e que cada país deve ter também em atenção estas crianças, não as 

descriminando dando-lhes o acesso livre à educação sem olhar a raças, crenças, 

religiões e culturas (Relatório Eurydice, 2004) como também é defendido pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

1. Toda a pessoa tem direito à educação (…). 

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana 

e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e 

deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 

desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a 

manutenção da paz.   

(artigo 26º) 

A ideia de diálogo intercultural está em foco, o que nos leva logo a associar o 

conceito de multiculturalidade. No entanto, este conceito em estudos mais recentes é 

colocado em questão, pois há investigadores que preferem falar em Interculturalidade, 

pois é com a Interculturalidade que nos deparamos no nosso dia-a-dia e especialmente 

nas nossas escolas, ou seja, existem cada vez mais pessoas e grupos de culturas 

diversas. Pensamos que este facto, ao contrário do que muito se diz, é um 

enriquecimento comum, porque aprendemos a cooperar, a conviver e a compreender a 

vida no ponto de vista do outro, quando a escola se torna uma escola para todos, com o 
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objectivo de inclusão das minorias. A escola é um local por excelência para a produção 

de relações de aprendizagem, nomeadamente, da aprendizagem cultural.  

Pensamos que a perspectiva Intercultural é um complemento ao 

Multiculturalismo. Esta nova perspectiva vai além da convivência entre culturas pois 

abrange aspectos como a identidade, o respeito como caminho para o bem comum entre 

as partes.  

Afonso (2001:53) citando P. Ricoeur afirma que “se conseguimos viver em 

conjunto, apesar de tudo, é porque as múltiplas tradições, não podem evitar entrecruzar-

se em pontos que se tornam espaços comuns. É preciso estar atento a estes pontos de 

cruzamento e provocar os lugares de reencontro, pois as tradições de pensamento não 

são unicamente conflituosas.” Para Rouland (citado Oliveira e Galego 2005: 47) “não 

existem minorias estão é em situação minoritária.” 

Este mesmo autor refere que a diferença cultural é enriquecedora, pelo que tem 

de criativa, sugestiva e empreendedora, apostemos nela, apesar dos problemas e da 

complexidade que podemos introduzir. Patrício (1995:17 in Carvalho) também defende 

que a escola cultural está virada para o processo de aprendizagem do educando. Este é 

pessoa, mas pessoa imersa num mundo cultural, como autores como Piaget e Bruner 

(1996) sublinharam.  

 Segundo Kincheloe (1999), durante muitos anos existiam uma grande 

resistência em aceitar o conceito de multicuturalismo, pois nas escolas havia apenas 

uma cultura dominante. Os investigadores apelidam essa época de multiculturalismo 

conservador ou monoculturalismo. Nesta corrente defendia-se que os pobres e as 

pessoas de outras etnias era inferiores, no entanto estas ideias não era explicitadas de 

forma aberta, mas através de proclamações das ideias familiares.  

Entretanto surgiu o multiculturalismo que representa uma condição de vida 

ocidental do fim do século, pois vivemos numa sociedade multicultural. Este 

multiculturalismo preocupa-se em construir uma sociedade mais justa. Neste conceito as 

organizações têm um papel muito importante na maneira como os indivíduos vêem o 

multiculturalismo.  

O multiculturalismo educativo refere-se à natureza desta resposta no campo da 

aprendizagem. O mais importante é a vontade que cada grupo apresenta em mostrar a 

sua identidade aos outros e todos em conjunto promovam uma democracia integradora 

em todos os contextos (político, cultural e económico).     

O termo educação multicultural é predominantemente usado pelos autores de 

língua inglesa e pode ser definido, num sentido restrito, como o conjunto de estratégias 

organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, de escola e de turma, 
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cujo objectivo é promover a compreensão e a tolerância entre indivíduos de origens 

étnicas diversas, através da mudança de percepções e atitudes, com base em programas 

curriculares que expressem a diversidade de culturas e de estilos de vida  

Ogbu (1992) defende a sua própria definição de cultura que consiste em cinco 

componentes analíticas: o que leva a ter esse comportamento, os códigos e apropriações, 

as expectativas e emoções subjacentes a esses comportamentos habituais, os artefactos; 

as instituições e por último, os modelos das relações sociais.  

Analisando estas características, podemos verificar que no conjunto ocorre um 

processo de aprendizagem cultural ou de aculturação no âmbito tanto de uma educação 

formal como de uma educação informal (museus, cinemas, …) e o qual ajuda a criança 

a tornar-se mais competente na sociedade. Ele também, defende que é neste contexto 

que as diferenças culturais podem ser notadas, porque cada grupo tem uma maneira 

própria de se integrar e assimilar a nova cultura.  

A educação multicultural pode ser definida, como o conjunto de estratégias 

organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, da escola e da turma, 

cujo objectivo é promover a igualdade racial e eliminar formas de discriminação e 

opressão, quer individuais quer institucionais. Desta forma, a educação multicultural e a 

educação anti-racista promovem a partilha, a valorização e o respeito pela diversidade 

das culturas representadas na turma, na escola e na comunidade, assim como combatem 

os preconceitos e as discriminações étnicas (Pereira, 2004). 

Durante estes últimos anos vários países adoptaram várias políticas para fazer 

frente à constante entrada de imigrantes nos seus países. Tentaremos explicar, de forma 

sucinta, essas políticas multiculturais. Existem quatro principais modelos, são eles: o 

assimilacionismo, integracionismo, o pluralismo multicultural e o interculturalismo.  

 

- Assimilacionismo  

Este modelo traduz um processo social conducente à eliminação das barreiras 

culturais entre populações pertencentes a minorias e à própria maioria.   No entanto, este 

modelo não foi capaz de atingir os objectivos de integração económica e social, porque 

as oportunidades de sucesso educativo dos jovens das minorias eram muito escassas 

uma vez que tanto o currículo escolar como as estruturas do sistema eram ajustados aos 

alunos do grupo maioritário. 

 

- Integracionismo  

O modelo integracionista, defende uma escola em que as minorias têm liberdade 

para afirmar a sua própria identidade cultural, na medida em que tal não entre em 
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conflito com a identidade cultural do grupo dominante. A filosofia deste modelo 

utilizava princípios multiculturais e recomendava práticas de educação multiculturais, 

tendo em conta a diversidade das etnias a ter em consideração.  

Em relação ao modelo anterior, este atenuava a superioridade cultural da maioria.  

 

- Pluralismo multicultural 

Este modelo pressupõe a coexistência das culturas dos diversos grupos étnicos 

na sociedade. Numa sociedade pluralista, os indivíduos manteriam as suas identidades 

culturais, ou seja, tinham a liberdade de participar numa vida cultural e social própria, 

em circunstâncias iguais às das outras culturas, mantendo a liberdade de escolha. Os 

seus defensores afirmam que este modelo desenvolve a igualdade de oportunidades das 

minorias e tem em conta os seguintes objectivos: aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias à participação na cultura cívica nacional e à adesão aos ideais 

democráticos da igualdade, da justiça e da liberdade; afirmação dos aspectos mais 

importantes e identificadores da cultura materna do indivíduo. Este modelo rejeita o 

racismo e tenta que todos os currículos, estratégias se ajustem. Pressupõe que as 

famílias dos alunos sejam parte activa da comunidade escolar. Se as escolas optarem por 

um currículo multicultural deve ter em atenção as seguintes estratégias:  

 

� Trabalho em equipa; 

� Adaptação do currículo às culturas maternas doa alunos; 

� Reajustamento dos materiais educativos, tendo em conta a 

necessidade de valorizar as culturas minoritárias; 

� Promoção de actividades que melhoram a auto-estima doa alunos. 

 

- Interculturalismo  

Pluralismo cultural significa afirmação de cada cultura e a abertura às outras 

culturas. Assim as culturas tentam encontrar pontos comuns para se complementarem. 

Cada cultura vale por si própria e juntas enriquecem-se umas às outras, formando uma 

cultura em comum. Este modelo visa ainda um conjunto de processos gerados pelas 

interacções entre culturas numa relação de trocas recíprocas, salvaguardando a cultura 

pelos parceiros em relação. Este aspecto tende a evoluir positivamente e a gerar novas 

culturas (salad bowl). 

As escolas que seguem este modelo desenvolvem um clima de respeito e de 

abertura à diversidade e transmissão de culturas. Os alunos e todos os outros agentes 

passam a ter uma vida rica em valores e conhecimentos culturais. O processo assenta-se 
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na assimilação e na integração de novas atitudes, com relevo para comunicação com o 

outro e a aceitação e valorização daquele que é diferente. Portanto, a educação será 

intercultural desde que potencialize a inter-relação entre as pessoas de distintas culturas  

e origens sociais.  

Pereira (2004:29 e 30) também defende que ao tema de multiculturalidade há 

conceitos que não se podem dissociar. Esses conceitos são:  

 

Grupo Étnico – conjunto de indivíduos, inseridos num contexto cultural mais 

abrangente que se identificam e são identificados como diferentes, a nível cultural, 

argumentando essa diferença com aspectos mais ou menos notórios, tais como a língua, 

história, religião, entre outros. 

 

Minoria Étnica – grupo quantitativamente minoritário, mas considerado 

qualitativamente inferior pela cultura dominante sendo , por isso, limitada em igualdade 

de oportunidades e de acesso a bens comuns a que esses grupos têm direito 

 

Estereótipos – imagens, normalmente, negativas e não fundamentadas, atribuídas a 

todos os elementos de um grupo por outros grupos diferentes 

 

Preconceitos – opiniões preconcebidas, geralmente desfavoráveis, atribuídas a 

indivíduas ou grupos, também, elas não fundamentadas empiricamente. Porém, aos 

preconceitos poderão estar associadas formas de tratamento desigual, o que não 

acontece no conceito anterior 

 

Discriminação – consiste no tratamento diferenciado, usualmente, no sentido negativo 

do termo, de indivíduos e grupos, com base em características como a raça, o sexo, 

religião, entre outras.  

 

No dia – a – dia todas pessoas de culturas diferentes interagem dando uma nova 

perspectiva de cultura. Anteriormente, cultura era o conjunto complexo de crenças, 

costumes, conhecimentos, hábitos, e tradições partilhadas pelos membros de uma 

sociedade transmitidos de geração em geração. Agora, no conceito de cultura deve estar 

implícito as transformações constantes que os grupos minoritários trazem consigo. 

Fazendo das palavras de Pereira (2004:28) as nossas “pensar a diversidade é interpelar a 

pluralidade, é interrogar pelo lugar que essa pluralidade implica no contexto de uma 

educação multicultural. Dialogar com a diversidade é ter a consciência de que o outro 
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não pode ser reduzido à lógica do mesmo, nem transformá-lo em postal ilustrado para 

fruição do turista à procura do exótico. È compreender a necessidade de preservar o 

outro nas suas diferenças e na sua dignidade como pessoa. É libertar o ouvido para 

escutar o outro, no comum e no diferente.” 

A educação multicultural deverá ser um conjunto de estratégias, baseadas em 

programas curriculares que expressem a diversidade de culturas e estilos de vida, tendo 

em vista a promoção da mudança de percepções e atitudes que facilitem a compreensão 

e a tolerância entre indivíduas de origens étnicas diversas. Tais estratégias deverão 

promover a igualdade e a eliminação da descriminação de os preconceitos existentes na 

sociedade.  

Pensamos que a educação multicultural é fundamental para dar a voz aos alunos 

fazendo com que estes tenham um papel activo na escola e na sociedade à qual 

pertencem. Esta educação é, também, ela decisiva na mudança de atitudes através do 

processo de ensino-aprendizagem. Pois, esta pedagogia envolve os alunos de maneira 

que sejam eles a descobrir e a reflectir sobre o seu próprio lugar. Segundo Oliveira e 

Galego (2005) a multiculturalidade pressupõe a convivência e o respeito mútuo entre 

culturas, enquanto a interculturalidade é a interacção entre culturas através do diálogo e 

do conhecimento mútuo. 

Enquanto a integração é a capacidade de confrontar e de trocar numa posição de 

igualdade e de participação, valores, normas, modelos de comportamento, tanto da parte 

do imigrante como da sociedade de acolhimento. Para o êxito na integração existem 

varias causas. As redes secundárias organizações, instituições, redes primarias família, 

amigos. 

Existem varias causas para que a integração das minorias seja efectiva, para tal 

as redes em que os sujeitos estão envolvidos devem trabalhar em conjunto, ou seja, o 

indivíduo pertence a duas redes, a primária da qual fazem parte a família e os amigos e 

uma secundária, as instituições e organizações. Se estas trabalharem em conjunto o 

processo de integração será mais facilitado. Assim trabalhamos todos para construir 

uma sociedade ideal onde viver em conjunto é partilhar e compreender.  

 

2. Multiculturalidade/ Interculturalidade em Portugal  

 

O fluxo migratório para Portugal deveu-se a vários acontecimentos importantes, 

por várias alturas e alguns foram o reflexo da nossa história. A salientar a revolução de 

Abril de 1974 que tornou o ensino aberto a toda a população e o retorno dos 

portugueses que viviam nas ex-colónias. Mais tarde, em 1986, a entrada de Portugal 
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para Comunidade Europeia veio abrir novas fronteiras e colocar Portugal no mapa 

europeu. Também em 1989 teve lugar em Berlim o momento que mudaria para sempre 

o pensamento e a vida da população de leste, a queda do muro de Berlim e 

anteriormente a Perestroika, na antiga União Soviética, vieram facilitar a livre 

circulação de pessoas dessas regiões consequente necessidade de imigrar. 

Cronologicamente muitos factos importantes se sucederam, importa salientar ainda a 

assinatura do Tratado de Maastrich , em 1992, no qual ficou pautado o valor da 

educação e da cidadania europeia como desafio para o multiculturalismo que estava a 

florescer com a forte deslocação de pessoas e bens. Mais tarde, a primeira geração de 

portugueses que tinha decidido emigrar para países europeus há uns atrás, decide 

regressar, para vir usufruir da sua reforma no país natal e devido à melhoria da condição 

de vida. Recentemente assistimos a uma vaga da imigração brasileira que em 2004 

foram mais de 100 mil a entrar no nosso país. A consequente entrega do território de 

Macau à China fez com que os lusos que lá estavam regressassem e a descoberta por 

parte dos orientais no nosso país, foi também um factor que levou a muitos destes a vir 

para Portugal. Por último, as fortes regras de estancar a entrada de imigrantes e de 

repatriar a população ilegal presente nos Estados Unidos da América e no Canadá 

trouxeram de volta os filhos de imigrantes. 

A presença de grupos minoritários em Portugal é uma realidade que tem 

acompanhado a História Portuguesa, ao longo dos tempos. Actualmente, as minorias 

étnicas existentes em Portugal são, na sua maioria, de origem africana, estando esta 

realidade associada à situação pós-colonial e à localização facilitada do nosso país. Esta 

população é muitas vezes vítima de exclusão social. Há toda uma conjuntura que se 

manifesta em situações de conflitualidade, comportamentos e atitudes de intolerância, 

de racismo e xenofobia, por parte de outros, presentes no quotidiano destas populações. 

É frequente, as comunidades de acolhimento assumirem comportamentos e práticas de 

hostilidade e rejeição.  

A imigração é um fenómeno relativamente recente em Portugal, 

geograficamente muito variável e que ganha expressão sobretudo a partir dos anos 90. 

Por isso, as políticas educativas de integração em Portugal têm vindo, de algum modo a  

ser adoptadas e reformuladas tendo em conta a nova realidade dos fluxos migratórios. 

Falemos de imigração tradicional quando há uma melhor adaptação dos imigrantes, no 

país de chegada, devido às raízes culturais e históricas e claro o grande impulso para 

uma melhor adaptação é o facto de comunicarmos com a mesma língua. Na maior parte 

das vezes a integração dos imigrantes é vista como um ponto negativo para a população 

do novo país. A entrada de alunos estrangeiros na escola, e nomeadamente, numa turma, 
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em qualquer altura do ano lectivo é sinónimo de problemas e dificuldades, pois, muitas 

vezes, um aluno imigrante nunca é visto como uma mais valia cultural para a turma e 

para a comunidade educativa. 

No caso das minorias em Portugal existem três tipos de exclusão a pobreza, o 

tipo territorial e o cultural. Entenda-se por pobreza a falta de recursos enquanto o tipo 

territorial refere-se aos bairros onde vivem os imigrantes que normalmente demonstram 

essas falta de recursos materiais. Por outro lado o aspecto cultura leva a que a população 

que se encontra em situação minoritária apresente problemas de integração (Oliveira e 

Galego 2005 citando Costa). Segundo este autor todas estas causas dependem umas das 

outras, pois não podem ser vistas como fechadas em si próprias.  

A massificação e a democratização do ensino trouxeram para as nossas escolas 

uma heterogeneidade de culturas, de discursos, de valores, de formas de pensar, de 

sentir e de estar, difíceis de gerir, transformando-se, muitas vezes, numa verdadeira 

barreira ao sucesso escolar. Este aspecto leva a pensar que a leitura e a escrita estão em 

crise. O último relatório Eurydice (2004) revela que existem noventa mil estudantes de 

outras nacionalidades a frequentar o sistema de ensino português. O maior número de 

alunos concentra-se no 1º ciclo do ensino básico, rondando os 36 730 alunos, seguido 

do 3º ciclo com 19 065 alunos. De acordo com os números do INE, 47,8% da imigração 

é de proveniência africana, dos quais 14 081 alunos são originários de Angola. Na 

globalidade, existem, nas escolas públicas portuguesas, alunos de 120 nacionalidades, 

conforme apuramento dos dados do questionário aplicado no ano lectivo 2004-2005. 

Assim vive-se nas nossas escolas o antónimo de uma educação intercultural. A 

este respeito alguns investigadores falam de utopia inclusiva. Trata-se de um 

movimento social para a solidariedade, a cidadania activa e a justiça social  

 

3. As respostas do sistema educativo e das escolas  

 

A imigração e os sujeitos dos processos migratórios têm constituído tema 

tradicional de análise nas pesquisas sociais. Todavia, a relação que as populações 

imigrantes estabelecem com a escola é um tema que só recentemente tem emergido.  

O problema central que nos propomos investigar é identificar quais as 

dificuldades enfrentadas por esse grupo de crianças e jovens na escola e de que forma 

lidam com elas, ou seja, que tipo de estratégias utilizam para ultrapassar essas 

dificuldades e construir redes de sociabilidade. Sendo este o enfoque das nossas 

preocupações, não deixamos, contudo, de olhar o outro lado, o da população autóctone 

sob o ponto de vista das mais valias e dos constrangimentos proporcionados pelo 
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contacto com a população imigrante, nomeadamente no interior das organizações 

escolares. 

Para Beltrão & Nascimento (2000:48) a “diversidade é a consciência das 

variações culturais do mundo e respeito pelas diferenças”. Para Melero (2001 ) 

restabelecer a convivência entre as pessoas de uma mesma cultura ou entre culturas 

diferentes através do respeito , da convivência e da solidariedade. 

A cultura da diversidade trabalha para tornar a sociedade cooperativa e solidária, 

porque falar numa cultura da diversidade é falar no respeito pela diferença e pelo 

respeito dos direitos humanos, tornando assim, os homens e as mulheres justo e livres  

Para tal, a escola tem um papel fundamental, é ela o agente de transformação 

social. A escola da diversidade compreende as diferenças dos alunos com um grande 

valor e não como elemento de segregação. Por isso a tolerância é essencial numa escola 

que se defende a cultura da diversidade.  

Assim, a escola e todos os elementos que dela fazem parte têm de romper com os 

pressupostos tradicionais, ou seja, têm de encontrar estratégias que visem modificar a 

situação em que se encontram com o intuito de se tornar uma escola aberta as todas as 

diferenças. Não podemos esquecer que “a cultura da diversidade é um processo de 

aprendizagem permanente” (Melero2001:58) 

 
3.1 Escola Inclusiva  

 

“Porquê uma educação intercultural?  

 

Porque vivemos numa sociedade cada vez mais pluralista. 

Porque todas as culturas são mestiças. 

Porque há que dar resposta a determinados medos, como o de perder a 

própria identidade individual ou colectiva. 

Porque a escola tem que responder às necessidades dos grupos sociais 

pertencentes a diferentes etnias e culturas. 

Porque a escola deve dotar cada indivíduo com atitudes e capacidades 

para aprender a viver numa sociedade em constante mudança e conflito. 

Porque a escola é um lugar – chave para o desenvolvimento pessoal, 

facilitando o incremento de competências nos alunos mais 

desfavorecidos.” 

(Cotrim, 1995: 112) 
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Salienta-se que as respostas dadas reflectem alguns dos objectivos atribuídos à 

educação intercultural. As leis que regem a educação estão construídas sobre a base de 

que a escola deve ser e estar aberta para todos. A prática da educação intercultural 

implica uma mudança de paradigma que considera o outro e o diferente como o 

despoletar de um novo caminho (Perotti, 1997). No ponto de vista de Clanet (1990: 18) 

a relação entre culturas e as minorias culturais sempre existiram e “um outro olhar sobre 

as relações entre culturas conduz-nos à noção de interculturalidade.” Assim e desde a 

criação do Conselho da Europa que a integração dos imigrantes tem uma atenção 

especial. As recomendações do Conselho visam adaptar o sistema educativo do país a 

esta nova realidade e às necessidades das crianças imigrantes. Para isso cada país deve:  

� Criar cursos de língua e da cultura dos países de origem 

� Promover a educação intercultural para todos. 

Segundo Ouellet (2002) uma escola intercultural: 

       - Estabelece uma alta prioridade aos meios que favorecem o sucesso 

escolar de todos os alunos; 

- Procede a uma autocrítitca constante relativamente às práticas que 

conduzem determinadas categorias de alunos ao insucesso e a percursos menos 

valorizados; 

- Concede um lugar significativo às diferentes tradições culturais e 

religiosas em todos os programas escolares, nos materiais pedagógicos, no calendário e 

na decoração escolares; 

- É gerida de forma democrática e favorece a participação dos alunos 

na gestão da escola e da sala de aula;  

- Encoraja a utilização de estratégias de cooperação nas 

aprendizagens escolares:  

 

(i) atribui um papel central às 

aprendizagens conceptuais complexas e de 

alto nível,  
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(ii) dá particular atenção à atenuação dos 

efeitos das desigualdades de estatuto e  

 

(iii) promove a participação igualitária de 

todos os alunos. 

- Assume um papel contra a discriminação e o racismo; 

- Favorece a colaboração com os pais e toma medidas para tornar 

eficaz a comunicação com os pais das minorias/recém-chegados; 

- Desenvolve métodos de (auto)avaliação relativos a cada uma destas 

características. 

Para que estes objectivos se concretizem é necessário que o clima de escola seja 

favorável.  

Há cada vez mais heterogeneidade nas turmas o que faz com que as práticas dos 

professores estejam em causa, pois muitas já não são adequadas à nova realidade, ou 

será que serão os alunos que não estão integrados o suficiente para as entender? 

Responderemos apenas com estas duas palavras: segregação e exclusão. Um 

verdadeiro problema, hoje em dia, nas nossas escolas. Então qual é o caminho certo 

para contrariar esta situação? Falaremos, então, da escola inclusiva onde a inclusão, por 

exemplo de alunos de origens culturais diversas é um dos objectivos. Segundo Zabalza 

(1999:105) “as escolas inclusivas desenrolam uma filosofia pedagógica que valoriza 

positivamente a diversidade e a afrontam pondo em marcha todo um conjunto de 

estratégias de apoio aos sujeitos para que estes alcancem o sucesso escolar.” 

A diversidade é um conceito complexo e amplo, porque ele pode abranger uma 

série de situações dependendo do tipo e grau de diferença que nos é colocada. Por isso, 

para cada situação devemos ter um modo diferente de a resolver. Para que sejamos mais 

claros dividamos então essas situações: 

 

1. No primeiro nível de diversidade encontramos a heterogeneidade comum 

de um grupo de estudantes, onde cada um tem interesses e qualidades 

diferentes.  
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2. No segundo nível de diversidade defrontamo-nos com os estudantes cujo 

rendimento escolar apresenta desfasamento em relação aos colegas. São 

também aqueles que à medida que vão avançando na escolaridade, 

apresentam as aprendizagens de base muito deficitárias.  

 

3. No terceiro nível de diversidade estão aqueles que apresentam graves 

dificuldades tanto no que diz respeito aos conhecimentos como na 

adaptação ao meio escolar.  

 

4. No quarto e último nível estão inseridos os alunos com deficiências ou 

com Necessidades Educativas Especiais. Neste caso, estão acrianças que 

apresentam algum tipo de déficit, mas que participam nas actividades da 

turma convivendo com colegas para o enriquecimento de todos. A estes 

deverá ser facultado um apoio específico.  

 

Na nossa perspectiva, os alunos estrangeiros encontram-se entre o terceiro e o 

quarto nível, porque normalmente a sua adaptação não é facilitada (língua diferente, 

cultura diferente dos demais), o que nos leva a defender que estes deveriam ter um 

apoio especializado (trabalho separado em certos momentos e maior envolvimento 

escola - família, entre outros). Mas não podemos deixar que estas actividades caíam no 

exagero fazendo com que o aluno esteja mais tempo fora da sua turma do que com ela, 

pois o que se deve dizer e repetimo-lo aqui, é uma escola inclusiva em que cada um é 

visto como elemento essencial de um todo.  

A escola, a nível macro, e a turma, a nível micro, são comunidades de apoio nos 

quais todos deverão ter atenção à diversidade e adquirir sensibilizar face ao outro. Se 

assim, acontecer já não há perigo do que Zabalza (1999) apelida de dupla penalização. 

Não basta já ser estrangeiro e estar num país onde a língua e a cultura são diferentes, os 

resultados escolares que advêm dessas características serem fracos e ainda por cima 

suportar a pressão da marginalizadora a escola? No entanto, nem sempre acontece, visto 

que muitos alunos de leste têm sucesso. 

Segundo alguns autores, a teoria do multiculturalismo caracteriza-se por dois 

conjuntos de saberes que se encontram na escola: um saber formal, seleccionado e 

regulamentado pelo currículo e o saber tradicional conduzido pela experiência do 

quotidiano. Somos de opinião que esta abordagem plural, aberta e pedagógica dos 

valores da pessoa, da justiça e da cidadania fazem com que o aluno aprenda a ser um 

cidadão do mundo.  



 23 

O conceito de escola inclusiva surgiu no seguimento da Conferência de 

Salamanca em 1994, onde se defendeu que a cultura quotidiana da escola é uma cultura 

onde envolve todos sem qualquer distinção. O segredo desta pedagogia para o sucesso é 

ter a percepção da diversidade, do Outro.  

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em que “todos os alunos 

devem aprender juntos, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentam. Assim sendo essas escolas devem-se adaptar ao ritmo de aprendizagem de 

cada aluno através de currículos adequados” (Quintas 2001:53). Há vários estudos que 

comprovam a prática de escolas inclusivas e onde os resultados foram francamente 

satisfatórios. Nessas escolas trabalha-se em conjunto e vê-se cada aluno como um 

património individual em que existe uma feliz troca de saberes (Zabalza, 1999).   

Eis algumas características que as escolas deveriam possuir para serem uma 

verdadeira escola inclusiva: 

� Compromisso efectivo na formação permanente dos professores; 

� Implicação da comunidade, professores e estudantes no processo 

de trocas (trabalho colaborativo dentro e fora da escola); 

� Coordenação e apoio entre todos os elementos; 

� Compromisso institucional no processo de planificação 

colaborativo capaz de legitimar e orientar as actividades; 

� Implicação efectiva da família; 

� Adaptações curriculares (actividades estimulantes e motivantes)  

� Coerência e continuidade do corpo docente; 

� Clima positivo (máxima comunicação entre alunos e professores)  

 

(Adaptado de Zabalza, 1999: 114 e 115) 

 

A inclusão corresponde à tentativa actual de uma resposta crítica às estratégias 

de compensação desenvolvidas nas escolas regulares. (Quintas: 53 citando Niza)  

Diferença entre integração e inclusão é que a integração pressupõe que alguém está fora 

e que queremos colocá-la dentro da escola e na escola inclusiva todos fazem parte dessa 

organização.  

Para Correia (citado por Quintas, 2001:55) inclusão “engloba a prestação de 

serviços educacionais apropriadas para todas as crianças”. Para que a escola seja 

realmente efectivamente inclusiva todos os profissionais devem atender todas as 

crianças diferentes. A escola inclusiva pressupõe a existência de variados recursos para 

que todos os intervenientes possam contribuir de forma activa no processo de 
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aprendizagem. Só assim, estamos no bom caminho para uma verdadeira igualdade de 

oportunidades. 

 No artigo “Understanding Cultural Diversity and Learning” (1992) John Ogbu 

argumenta que há lacunas na educação escolar e nomeadamente no currículo, porque os 

alunos de minorias étnicas demonstram ter dificuldade na integração e principalmente 

no sucesso académico. Este investigador, para explicitar melhor os seus argumentos, 

afirma ainda que a escola, muitas vezes, ignora a natureza e/ou proveniência dos alunos, 

ou seja, não privilegia a cultura minoritária e estes por motivos culturais ou outros, têm 

grandes dificuldades em ultrapassar as fronteiras culturais que a escola impõe.  

Mais acrescenta que os currículos focam o que está “dentro da escola”, ou seja, 

têm em conta as expectativas dos alunos “Whites” e não as dos alunos das minorias 

étnicas. Por conseguinte, as minorias encaram a escola de pontos de vista diferentes; por 

um lado, vêem-na como um meio para ascender socialmente, por outro, bem pelo 

contrário, ela é mais um ponto de discórdia e de conflitos étnicos e onde muitas vezes 

sobressaem os aspectos racistas.  

 

 

3.2 Políticas Multiculturais  

 

Em 1991 surge um Secretariado Coordenador dos Programas de Educação 

Multicultural, a quem competia “coordenar, incentivar e promover, no âmbito do 

sistema educativo os programas e acções que visem a educação para os valores de 

convivência, de tolerância, do diálogo e da solidariedade entre diferentes povos, etnias e 

culturas (despacho normativo 63/91). Dois anos após, o Secretariado lança um Projecto 

de Educação Intercultural que, numa 2ª fase, viria a abranger 52 escolas do 1º e 2º ciclo 

do Ensino Básico de zonas onde habitam alunos provenientes de famílias etnicamente 

minoritárias e com grande insucesso escolar, o projecto que se reclamava de “pesquisa – 

acção” levou à produção e divulgação de materiais e conteúdos curriculares de natureza 

intercultural, à utilização de estratégias de ensino cooperativo e de ensino do português 

como segunda língua, e a estratégia de aproximação entre a escola e as famílias. Com 

resultados avaliados positivamente, se bem que variáveis de escola para escola e 

parecendo depender da liderança desta, o projecto, segundo o seu relatório, mostrou as 

“dificuldades de diálogo entre a cultura escolar e outras culturas por ela 

marginalizadas”, mas mostrou também que, quando se afectam recursos às escolas elas 

se tornam capazes de resolver ou de atenuar muitos dos seus problemas. 
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A falta de coordenação de iniciativas e de órgãos, o modo diferente como as 

escolas integram a educação multicultural no seu projecto educativo, levou o actual 

governo, na nova revisão curricular, a investir na educação global e no espírito de uma 

“escola para todos”, fortemente apoiadas na educação para a cidadania. Procedeu-se 

também à reestruturação do antigo Secretariados de Coordenação, agora denominado 

Secretariado Entreculturas. Uma escola inclusiva numa sociedade inclusiva parece ser o 

lema do discurso político neste início de milénio. 

Segundo Pereira (2004) se estamos numa sociedade cada vez mais heterogénea, 

tanto em termos étnicos como culturais, a imersão num currículo multicultural é 

também vantajosa para os alunos oriundos da maioria, porque ganham conhecimentos 

sobre as outras culturas e desenvolvem atitudes de tolerância e respeito pelas diferenças. 

Para as crianças que chegam à escola com graves problemas de adaptação e integração, 

é necessário que a sociedade mobilize recursos capazes de transformarem essas 

dificuldades. Desde logo, pondo em prática programas de educação multicultural, de 

forma a dar voz às culturas minoritárias e a aproximar o currículo das vivências, 

práticas culturais e experiências das crianças pertencentes a minorias étnicas e culturais.  

A noção de currículo multicultural implica o reconhecimento da necessidade dos alunos 

se tornarem bilingues e biculturais, ou seja, fluentes quer na sua língua e cultura 

maternas, quer na língua e na cultura da maioria.  

Os órgãos do Governo – Ministério da Educação e a direcção da escola devem 

assumir como uma responsabilidade sua a actuação no sentido da criação de um 

ambiente favorável às finalidades educativas., ou seja, a criação de um clima relacional 

que proporciona uma qualidade educativa efectiva e extensiva a todos. 

A adaptação mútua, o mecanismo que as pessoas utilizam de uma forma natural 

nas relações para nos adaptarmos uns aos outros, é o elemento fundamental nas 

organizações em qual e de forma muito particular as organizações educativas. 

A adaptação produz-se quando se desenrola trocas significativas que tornam 

possível uma melhor integração.  

Os mecanismos de adaptação mútua resolvem as relações nas organizações 

básicas, como por exemplo no núcleo familiar, no círculo de amizades, em 

acontecimentos pontuais sem complicações. No entanto, as organizações com as escolas 

são mais complexas porque têm mecanismos que normalizam e orientam os elementos 

que condicionam as relações.  

A normalização implica, por isso, um mecanismo de coordenação e ao mesmo 

tempo tem um aspecto regulador. Com respeito à convivência nas escolas, os processos 
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de coordenação básicos comportam uma série de acções. Estes mecanismos existem 

sempre, ora implícita ora explicitamente.  

Viñas Cirera (2004:26) é um grande impulsionador destas ideias. Para este autor 

o processo de normalização deve seguir critérios pré-definidos. 

 

Processo de Normalização da Convivência nas Instituições Educativas – 

Escolas: 

� Habilidades - Formação do corpo docente  

Currículo transversal sobre a educação para os  valores para 

os alunos;  

� Processos  -  Determinação de regras de actuação dos professores, 

alunos, entre  outros. 

� Normas – Regulação da convivência; 

� Resultados – Concretização dos objectivos da educação para a                                     

convivência  

� Determinação de critérios de valorização. 

 

 (Adaptado de Viñas Cirera 2004:26) 

 

Qualquer relação, como por exemplo entre professor-aluno ou entre alunos, 

implica sempre duas partes, mas muitas vezes esta relação sai enfraquecida por 

problemas no seio do grupo ou entre grupos. Neste aspecto não podemos deixar de 

mencionar a importância da afectividade entre todos os elementos, pois pensamos que 

ao haver afectividade entre os elementos, melhor será a adaptação dos mesmos ao meio 

escolar.  

As escolas têm visto a aumentar o número de alunos estrangeiros, o que leva a 

que apareçam com mais frequência alguns focos de racismo e xenofobia. As 

dificuldades de convivência tornam-se mais visíveis. No entanto, no nosso entender, a 

escola deveria aproveitar esta mescla de culturas adaptando-se à realidade existente, 

pois cada cultura deve ser vista como uma riqueza. Na medida em que a convivência 

intercultural é a procura do comum na diferença, é um crescente de respeito mútuo e se 

estes pressupostos forem alcançados teremos na escola uma participação activa e onde a 

cultura de paz transparecerá.  

Assim, cabe à escola, não só resolver e reformular possíveis conflitos, mas 

também estabelecer pontos ou nexos de união onde as situações sociais de 
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multiculturalidade sejam significativas, já que cada criança traz consigo diferentes 

bagagens culturais.  

No nosso entender, a integração dos alunos estrangeiros dever-se-á fazer vários 

níveis: 

� Social – em que, a solidariedade e o companheirismo deverá estar 

patente  

� Funcional – em que todas as partes devem estar prontos para 

receber, estimular e para estar juntas 

� Física – devem sentir-se como parte integrante e activa 

comunidade educativa.  

Só assim o clima de escola é favorável à interacção positiva entre todos e onde o 

clima de pertença se fará sentir. Com estes ingredientes estará lançado o caminho para a 

produção de relações de aprendizagem cultural e cooperativa tem um grande relevo. 

Os nossos alunos imigrantes são desde logo conotados como “mais uma para a 

estatística do insucesso” ou “mais um que me vai fazer perder tempo”. Estes são alguns 

dos muitos desabafos dos professores que este estudo pretende contrariar. Sendo a 

sociedade a responsável pela mudança, sendo a escola ainda mais responsável, porque 

ela a nível micro intervém junto das massas, é uma organização de profissionais, os 

quais prestam um serviço público de solidariedade, deve estar atenta e aberta às 

permanentes mutações sociais. 

Há porventura, escolas que já realizaram projectos baseados em contextos 

multiculturais, mas ainda há um caminho logo a percorrer. Na maioria das escolas a 

diversidade é massificada, o que leva a grandes barreiras na aprendizagem. Pensamos 

que só existindo uma ruptura com a escola tradicional, ou seja, mudar as estratégias até 

aqui vigentes, é que o isolamento social acabará ou se diluirá.    

Assim, é de extrema importância a ligação entre a teoria e as práticas educativas, 

o que ainda só acontece esporadicamente.  

Os problemas de aprendizagem levam ao insucesso e ao abandono escolar. Estes 

problemas devem-se: 

 

Factores sociais  

� A cultura ou privação familiar o que acontece com a diversidade familiar 

� Desmotivação e por conseguinte ao isolamento social 

Ambiente de aprendizagem  

� Currículo desajustado  

� Metodologia e estratégias inadequadas.  
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� Falta de identificação ou empatia com o professor  

� Expectativas baixas 

Necessidades especiais do aluno  

� Perturbações emocionais  

� Baixa auto-estima  

 

Estes problemas levam-nos a pensar em dificuldades específicas de 

aprendizagem: 

� Problemas na leitura – escrita 

� Baixa auto-estima, ansiedade ou mesmo o contrário (sub–realização em 

todas as disciplinas)  

 

Uma grande parte dos imigrantes tem no seu consciente, que mesmo estudando 

nunca conseguirão um bom emprego, porque esse já está reservado às pessoas da 

cultura dominante. Outra razão é o facto do grupo de origem dessas minorias não ver 

com agrado a aculturação dos seus elementos, colocando-os de parte e considerá-los 

“whites”. Ogbu (1992) é, também verdadeiramente, contra a ideia de que só a cultura 

dominante poderá ter sucesso. No seu estudo, identificou várias causas para explicar as 

diferentes atitudes das minorias, são delas exemplos: a história e os antepassados dessa 

minoria; os valores; as ideias e ideais; as normas pelas quais se regem, as aprendizagens 

adquiridas no seio dessa minoria; a psicologia humana e os seus comportamentos, … 

Com o seu estudo, Ogbu tentou compreender as razões do êxito ou fracasso das 

minorias na escola e ao longo do seu percurso académico. Para isso, ele distinguiu 

imigrantes involuntários, aqueles que por uma razão ou outra viram-se forçados, por 

uma cultura dominante, a abandonar o seu país e imigrantes voluntários que saíram do 

país de origem com o objectivo de melhorar a condição de vida, de encontrar um 

emprego capaz e de dar ao filhos a educação escolar que sonhavam ter tido.  

E tal como Ogbu afirma “When in Rome, do as the Romans do, without 

becoming Romans” (1992:12), pois subsiste sempre a identidade cultural do país de 

origem.  

Outra preocupação que este investigador demonstra é a inconsciência que os 

professores apresentam aquando confrontados com alunos estrangeiros. Estes alunos 

devem ter uma atitude positiva em relação à sociedade de acolhimento e à educação, 

pois, a representação que cada grupo faz da sua posição social, e do papel que atribui e 

espera dos resultados académicos (o que Ogbu apelida de “Folk theories of sucess”) faz 

com que se esforcem por se integrarem de maneira eficaz, conseguindo alcançar com 
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sucesso os resultados esperados. Não podemos esquecer que a diversidade é uma 

riqueza. A pertença a uma etnia é acompanhada a uma identidade cultural.  

Então o que fazer para contrariar esta tendência?  

Reafirmamos mais uma vez que será fundamental que haja uma ruptura com a 

escola de massas, na qual se ensinam sempre da mesma forma e a todos como se de um 

apenas se tratasse. As estratégias deverão apostar no campo da diferenciação e 

individualização. Para isso, é da responsabilidade da escola:  

� Conhecer as características e necessidades dos alunos 

� Atender os seus interesses e habilidades 

� Encontrar estratégias de cooperação e resolução de problemas  

� Promover a interculturalidade, pondo em prática métodos de ensino 

aprendizagem que tenham em conta a diferença como um enriquecimento 

cultural de toda a comunidade 

� Dar a todos os alunos o livre acesso à aprendizagem da Língua Portuguesa 

como língua segunda  

� Proporcionar aos professores formação adequada  

� Desenvolver a afectividade, a ternura e a sensibilidade, valorizando a 

diversidade como aspecto enriquecedor.  

� Favorecer a atitude crítica tendo em conta a defesa de valores relacionados 

com os desejos e direitos das pessoas. 

� Valorizar a convivência pacífica como um elemento de progresso e bem-

estar. 

A escola não é só para todos, mas com e de todos, no sentido em que os 

educadores procuram partilhar a cultura, a sabedoria e o conhecimento. O desânimo dos 

professores e as dificuldades pedagógicas que enfrentam aumentam o fraco 

aproveitamento destes alunos. Combater as deficiências de comunicação oral e escrita, 

já que apresentam fraco domínio da Língua Portuguesa e compreender e respeitar a 

cultura dos alunos, evitando rupturas com os seus costumes e tradições são algumas das 

funções que os professores conjuntamente com a escola, como instituição, têm a fazer.  

Numa sociedade multicultural como a nossa, não podemos admitir que aquando 

da entrada de uma criança na escola, esta lhe corte a ligação com a sua cultura e indo 

um pouco mais longe com a sua vida. Falemos então de uma escola inclusiva, aspecto 

que anteriormente abordámos, onde a diversificação das aprendizagens tendo por 

referência uma política de direitos humanos garantisse as mesmas oportunidades 

educacionais e de realização pessoal a todos os cidadãos.  
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3.2.1 Autonomia  

 

Há que conseguir uma escola para todos, que integre atentando na diversidade e 

enriquecendo – se com as diferenças. Segundo Casanova (1999), um aluno pertencente 

a outra cultura deve pertencer a uma escola onde se trabalha a perspectiva intercultural.  

Defende também para que isso aconteça, é preciso que a escola seja autónoma, 

nos seguintes aspectos:  

� Autonomia na direcção  

� Autonomia organizacional  

� Autonomia curricular  

 

Em função dos objectivos que se pretendem atingir, seleccionar-se-ão os 

conteúdos mais adequados para tal. Com os objectivos e conteúdos, é possível favorecer 

o conhecimento e a relação entre culturas das pessoas que interagem no estabelecimento 

e por conseguinte, a melhoria da sua convivência e do seu respeito recíproco.  

Quanto à metodologia, a escola deverá optar por aquela que seja mais adequada 

tendo em conta, os objectivos a concretizar, pois se a escola continuar a utilizar a 

metodologia tradicional, na qual todos os alunos realizam as actividades ao mesmo 

tempo, ao mesmo ritmo, com as mesmas motivações e igual forma de aprender, o 

sucesso do aluno é menor, visto que e tal como muitos investigadores defendem, o 

aluno aprende fazendo mais do que ouvindo.  

Reforçamos a ideia que as metodologias deverão ser activas. “Uma pessoa só 

aprende a participar quando participa (…) aprende a respeitar quando respeita.” 

(Casanova, 1999:125 e Dewey, citado por Patrício, 1995 in Carvalho: 1995:17)1. A este 

assunto, acrescentamos a importância de actividades de acordo com as capacidades dos 

alunos.  

Neste ponto, não podemos deixar de referir um aspecto que é tão caro ao aluno: 

a avaliação. Esta é a grande condicionante não só dos modelos de ensino e de 

aprendizagem, mas também das práticas educativas. Todo o sistema rola à volta da 

avaliação. Assim e fraseando Casanova (1999), o aluno estuda para aprovar mas não 

para aprender. E dessa maneira não se chega a lado nenhum. Esta investigadora defende 

uma avaliação contínua e formativa na qual mais do que avaliar resultados se deverá 

avaliar processos. Só assim, a aprendizagem de cada aluno sairá a ganhar.  

                                                 
1 Dewey defende uma “compreensão cultural da educação: aprender, fazendo”. 
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Continuando ainda nesta linha, se se pretende dar voz à diversidade, não se deve 

utilizar a avaliação como elemento de uniformização das pessoas, visto que cada aluno é 

diferente com capacidades diferentes.  

O reforço educativo traduz-se no apoio individualizado que o professor faz face 

às dificuldades de aprendizagem demonstradas pelo aluno.  

A adaptação curricular significativa deve ter em conta a alteração dos objectivos 

consoante as aprendizagens dos alunos e por conseguinte mudando também os 

conteúdos, a metodologia, os recursos, a avaliação, entre outros.  

Quanto à optatividade, esta consiste na possibilidade da escola escolher os 

conteúdos mais adequados ao seu público.  

 Casanova (ibidem) apelida de diversificação curricular ao que no nosso caso 

português se chama de turmas de currículo alternativo. A referida autora defende que os 

alunos que apresentem frequentemente dificuldades, esses deverão ser canalizados para 

turmas pequenas de reduzidas dimensões, nas quais o currículo se fará de maneira a que 

estes alunos obtenham sucesso.  

Na nossa opinião pensamos que esta ideia é controversa, pois no que diz respeito 

aos alunos estrangeiros não somos de acordo que se formem turmas especialmente com 

eles. Pelo contrário, pensamos que eles deverão ser inseridos num ambiente normal, 

para que a integração seja também ela normal. 

No entanto, concordamos quando Casanova refere que as turmas não deverão ter 

mais de quinze alunos, pois assim o professor poderá estar mais atento aos alunos com 

maiores dificuldades. Sabemos, todavia, que neste aspecto, como noutros o processo 

educativo é complexo e a sua qualidade não depende apenas de uma vontade. 

Pensamos que se o estabelecimento de ensino vir nos seus alunos o espelho do 

trabalho que todos em conjunto (professor, aluno, pais…) realizam, em prol dos 

mesmos, estará a promover a convivência intercultural, fazendo com que os alunos se 

tornem cidadãos activos e solidários. 

Barroso (1999) defende também que adequar os currículos à diversidade dos 

alunos, só pode ser bem sucedida se houver uma transformação radical na organização 

pedagógica da escola.  

Abordaremos, de seguida, o percurso que este assunto teve ao longo da história. 

Ao longo dos tempos passámos de uma pedagogia individual para uma 

pedagogia colectiva a qual tinha como grande preocupação ensinar a muitos como se 

fossem um só o que fez com que toda a estrutura educativa, alunos, currículos, práticas 

pedagógicas, por exemplo, se uniformizassem. (Barroso,1999) 
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Este autor subscreve a questão da autonomia das escolas e mudanças internas 

com a ligação com todos os agentes educativos.  

Segundo o mesmo autor, para que a autonomia contribua para a mudança da 

escola, ela tem de vencer três grandes desafios:  

� “Passar da autonomia individual para uma autonomia colectiva; 

� Passar da lógica das normas e da regra para a lógica do acordo e do 

compromisso; 

� Passar da lógica do consumo de recursos para a lógica da produção e 

distribuição de recursos.” 

 

(Adaptado de Barroso, 1999: 81 e 82) 

 

O grande desafio que se coloca hoje a qualquer política que visa a promoção do 

sucesso educativo, no contexto de uma sociedade democrática, é o de reconhecer a 

heterogeneidade dos alunos com um valor estruturante do sistema educativo. No 

entanto, para que isto aconteça é fundamental que haja uma mudança cultural em que o 

projecto educativo e o reforço da autonomia sejam o espelho dessa mudança.  

Na nossa era o progresso social e cultural faz-se a um ritmo vertiginoso. Então, a 

escola deve acompanhar esta tendência e assim construir através opiniões divergentes, 

um bem comum local. Todavia, a escola ainda está muito enraizada às tradições e pouco 

aberta à incorporação de trocas de saberes, opiniões, culturas. 

Defendemos a autonomia das escolas porque cada caso é um caso, ou seja, cada 

escola tem no corpo discente, uma massa de alunos diferentes, de diferentes 

proveniências, culturas e experiências. Por isso, não podemos englobar todas as escolas 

no mesmo pacote. Devemos dar às escolas, margem de manobra para que elas também 

se envolvam na sua própria construção. “A autonomia não se concede, conquista-se!”    

(Zabalza 1999: 95).  

Zabalza vem ao encontro do que acabamos de defender. Para este autor, a escola 

ganha a sua autonomia quando: 

 

1. Consegue uma melhor adaptação das propostas formativas, tendo em 

conta, o aspecto social e cultural da sua comunidade. Caso contrário, 

cada escola acabará por perder a sua identidade, sendo apenas uma lugar 

onde se debita conteúdos.  
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2. Consegue mediante essa adaptação ao contexto, uma melhor adequação 

entre o projecto educativo e as necessidades educativas dos sujeitos. Só 

assim, se dará uma resposta às diferenças, não excluindo nenhum aluno e 

dando lugar a uma educação para todos.   

 

3. Consegue uma maior implicação da comunidade no projecto educativo, 

pois quanto mais escolas se integram, mais diferentes se verão obrigadas 

a ser, isto é, cada escola deve ter em atenção a comunidade que este em 

seu redor. Pois, os elementos de uma escola no centro da cidade, não têm 

a mesma experiência de uma escola na periferia da mesma cidade. 

Assim, cada escola tem de ser dinâmica interagindo com o meio em que 

está inserido e com os recursos que tem ao seu dispor.  

 

Mas para que toda sestas condições se estabeleçam é necessário que as escolas 

se saibam organizar internamente para que a qualidade educativa aumente à medida que 

os intercâmbios também sejam favoráveis ao desenvolvimento da autonomia de cada 

escola.  

 

3.3 Promoção da convivência  

 

Vivemos na era da globalização, onde tudo chega mais depressa a todos os 

lugares e onde as relações por conseguinte também mudam influenciadas por essa nova 

era. Por isso, é importante que as escolas estejam abertas às inovações e se 

consciencializem que cada vez mais são um lugar do mundo, onde muitos alunos não 

deveriam sobreviver, mas viver.  

Tal como o modelo tradicional de ensinar, no qual o aluno ouvia e o professor 

debitava todo o saber, perdeu sentido o mesmo aconteceu com o modelo tradicional das 

relações em que havia uma hierarquia formal.  

O papel da disciplina de Português no acesso, conhecimento e uso apropriado do 

Português padrão sem que isso signifique desprezo pelas variedades sociais e 

geográficas que os alunos adquiram, é de extrema importância. Na realidade, hoje mais 

que nunca, as nossas escolas heterogéneas integram públicos diversos. Este aspecto leva 

a que o percurso de vida desses diferentes grupos de alunos tenha um contacto mais ou 

menos importante com outras línguas e outras culturas e como vem sendo dito, muitos 

deles não têm a língua portuguesa como língua materna.  
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Segundo Feytor Pinto (36…..), na aula de português, as diferenças culturais e 

linguísticas dos alunos e dos meios podem ser abordadas de modo a promover a 

reflexão sobre o funcionamento da língua e contribuir para a formação pessoal e social 

dos alunos.  

A nova dinâmica social implica novas formas de relacionamento. O sucesso do 

sistema de ensino recai em valores como o da cooperação, o de cidadania e o do 

respeito pelas minorias. É muito importante que os alunos percebam que a língua e o 

seu domínio correcto é um factor fundamental para a sua valorização pessoal e uma 

barreira contra o isolamento e exclusão sociais. A língua também assume um papel 

importante pois com ela os alunos poderão afirmar-se perante aos outros. Por isso o 

papel do professor é muito importante na integração do aluno, ajudando-o a 

compreender o mundo que o rodeia, dotando-o dos saberes necessários à resolução de 

problemas que irão enfrentar, tanto na sua vida escolar como na vida profissional e 

social. Alguns estudiosos defendem que o professor deve saber orientar o aluno neste 

mundo complexo de valores que enquadram as modernas democracias encontrando o 

justo equilíbrio entre tradição e modernidade. Para isso, a sua atitude assume grande 

relevo devendo ele ser um entusiasta do ensino, para que o aluno não pense que a escola 

é uma obrigação vazia.  

 

3.4 Perfil de um professor multicultural  

 

“O conceito de cidadania data do tempo dos Gregos, das cidades-estado, e desde 

aí tem-se alterado, ao longo da História, de acordo com as evoluções sociopolíticas e 

socioeconómicas” (Beltrão & Nascimento, 2000:47). Para Figueiredo I. (1999), o 

conceito de cidadania, em termos genéricos, é a qualidade do cidadão, ou seja, do 

indivíduo pertencente a um Estado livre, no gozo dos seus direitos civis e políticos e 

sujeitos a todas as obrigações inerentes a essa condição.  

 

   1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais 

perante a lei. ( artigo 13º da Constituição da República Portuguesa). 

 

Podemos então afirmar que a cidadania está presente na acção do ser humano de 

acordo com o modo como age e actua perante uma dada sociedade. Assim, o papel do 

professor para além de ser um papel de cidadania, abarca em si o dever de saber educar 

para a cidadania, através de critérios éticos e de justiça que deverão estar incutidos em si 
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mesmo. Consideramos “cidadania como a pertença e a participação nas actividades da 

comunidade ou dos grupos de comunidades.” (Beltrão & Nascimento, 2000:47). 

 Nesta perspectiva, e segundo estes autores, educar para a cidadania implica: 

� educar para os valores da democracia e dos direitos humanos (assentes 

nos princípios da liberdade e da tolerância); 

� educar para o respeito pela natureza e pela identidade cultural 

(valorização das raízes culturais e do património natural e construído). 

 

 A defesa destes valores é encarada, não apenas numa perspectiva local e 

nacional, mas também numa dimensão global. Num mundo cada vez mais 

interdependente, educar para a cidadania implica fomentar o espírito de solidariedade, 

assente no respeito pela diversidade cultural e na consciência de que é a sobrevivência 

comum que está em causa. 

 A educação para a cidadania passa pela educação política, pela educação cívica, 

pela educação para os valores e pela educação para o carácter, mas transcende-as, na 

medida em que integra estas vertentes no desenvolvimento global do/da 

Homem/Mulher com vista à sua participação plena e activa em todos os aspectos, 

pessoais e colectivos, que caracterizam a sociedade humana. Cabe assim ao professor 

ser Humano e ensinar a sê-lo.  

De facto, fala-se da igualdade de oportunidades e do direito de todos à educação. 

Estamos aqui a referir a democratização do ensino. As relações interpessoais nas 

escolas, no geral, também, não se democratizaram. 

A escola pública é reconhecida não só como o lugar das oportunidades mas 

também, o principal campo de batalha onde se transmite um saber formal, seleccionado 

e regulamentado pelo Currículo Nacional, onde os alunos se sintam como parte 

integrante, mas nem sempre é assim. Hoje em dia é exigido que a escola tenha como 

princípios os pressupostos de competitividade e de eficácia segundo os objectivos de 

exigência do mundo em que vivemos. Assim sendo, às escolas e aos professores é-lhes 

exigido que cumpram e sigam estes objectivos.  

Pensamos que os professores vêem-se obrigados na sua prática pedagógica a 

uniformizar tanto o ensino como o currículo. No entanto, poderiam também seguir a 

linha da diferenciação pedagógica. Mas isso significaria uma mudança ou reformulação 

nos seus modos de agir e ensinar.  

Outro ponto muito importante na educação multicultural é a perspectiva que um 

professor tem acerca da mesma e como é que este encara tal situação no seu dia-a-dia. 

Portanto, o que distingue o professor monocultural do professor intercultural é a 
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precisamente a passagem do reconhecimento ao conhecimento das diferenças culturais.  

Cardoso citado por Pereira (2004: 96-100) descreve as características e o perfil que um 

professor que interage com uma população minoritária deve possuir. Esse perfil deve 

contemplar três áreas: pessoal, curricular e organizacional. 

Pessoalmente o professor deve: 

� Enquanto cidadão assumir no seu dia-a-adia atitudes que visem a promoção de 

uma sociedade mais justa e mais humana; 

 

� Empenhar-se na promoção da igualdade de oportunidades para todos os alunos e 

estar convicto da importância do seu papel nessa tarefa; 

 

� Olhar a diversidade humana-étnica, racial, social, religiosa…- como meio de 

enriquecimento pessoal, social, cultural e curricular; 

 

� Adquirir um sentido de identidade étnica de relativismo e de interdependência 

da sua cultura com outras culturas; tratar a diversidade cultural no pressuposto 

de que cada um, nessa diversidade, tem uma cultura; 

 

� Analisar os seus sentimentos em relação aos seus alunos pertencentes a diversos 

grupos étnicos e culturais; 

 

� Desenvolver expectativas positivas em relação às aprendizagens de cada aluno, 

tendo como referencia as suas especificidades étnico-culturais, sociais e 

linguísticas e transmitir-lhe esse sentimento/ convicção. 

 

Quanto ao currículo o professor deve: 

� Permear o programa e o dia-a-dia na sala de aula e na escola com contributos e 

expectativas das diversas culturas representadas na classe, na escola e na 

sociedade; 

 

� Promover actividade que: se debrucem sobre figuras históricas, desportivas, 

artísticas, literárias, militares, pertencentes aos diversos grupos étnicos; se 

centrem nas relações passas e presentes entre os países e culturas dos alunos da 

classe/ turma/escola; se centrem na pesquisa, na análise e debate de similaridade 

e diferenças entre culturas; 
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� Interrogar e valorizar nas actividades, os saberes, os recursos e as experiências 

que os alunos levam para a turma, numa atitude de constante respeito pelas 

línguas e culturas das minorias; 

 

� Promover as actividades/ interacções baseadas em princípios de igualdade e de 

presença de todos face ao grupo; 

 

� Desenvolve metodologias baseadas em ambientes de aprendizagem cooperativos 

e inter-étnicos; 

 

� Ajustar as metodologias e os estilos de ensino em eventuais estilos específicos 

de aprendizagem dos alunos; 

 

� Privilegiar modalidades e técnicas formativas e de avaliação como modo de 

valorizar especificidades étnico-culturais e percursos individuais de cada aluno; 

 

A escola como organização deve ajudar o professor a:  

� Promover práticas de educação para a igualdade em todos os contextos 

escolares, independentemente da existência de alunos pertencente a minoria 

étnicas, pois a diversidade étnica e cultural é uma característica com significado 

crescente em toda a sociedade; que, mesmo que a escola não seja étnica 

heterogénea, os alunos que a frequentam acabem por interagir com pessoas de 

culturas diferentes noutros contextos e ao longo da vida; tendo em conta que a 

utilidade intercultural se revela sobretudo na qualidade dos contributos de cada 

um para a promoção da justiça social e da igualdade de oportunidades; 

 

� Identificar e contribuir para a exclusão de situações e praticas, pessoais ou 

institucionais, expressas ou ocultas que, de qualquer modo, descriminem e/ ou 

ofendam alunos com base na sua pertença a qualquer grupo étnico, cultura, 

racial, religioso ou outro; 

 

� Promover trabalho cooperativo de professores tendo em vista a planificação, 

implementação e a avaliação de promotores de dinâmicas interculturais e anti-

racistas na escola;  
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� Participar na organização – administrativa e curricular -  da escola e na criação 

de um clima escolar que tenha em conta a diversidade étnica dos seus alunos e 

na comunidade envolvente;  

 

� Promover ligações activas, realistas e flexíveis entre a escola e a família, de 

modo a facilitar conhecimento acerca das culturas de origem do s alunos por 

parte dos professores e da dinâmica e organização escolar por parte dos pais, e a 

facilitar o acompanhamento, pelos pais da educação dos seus filhos e a sua 

participação nas decisões e actividades escolares.    
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Capítulo II– Aquisição da língua e aprendizagem  

 

1. A língua – mediadora do processo de aprendizagem  

 

É importante decifráramos, em termos linguísticos os conceitos aquisição e 

aprendizagem. Enquanto que a aquisição da linguagem é a apropriação subconsciente 

de um código linguístico, sem que para tal seja necessário um mecanismo formal de 

ensino, e onde os produtos se apresentam mais fluentes e automáticos, a aprendizagem 

envolve um conhecimento consciente, obtido através do ensino que contempla a 

explicação e análise por parte de quem ensina e um certo nível de metaconhecimento 

por parte de quem aprende. Aqui as realizações são de ordem mais consciente da 

apropriação do conhecimento (Sim-Sim, cit. por Carvalho,1995:200). A grande 

interacção entre estes dois termos faz com que muitos conhecimentos manifestados 

pelos indivíduos sejam o resultado esperado num complexo processo linguístico. 

“Embora o português seja a língua materna da grande maioria dos alunos, hoje em dia 

verifica-se grande heterogeneidade linguística” (op. Cit:201). Pela linguagem a criança 

faz as suas aprendizagens sociais e do mundo que a rodeia na interacção com os outros 

(Antão J. 1997), uma vez que, e citando o artigo 5º da Declaração Mundial sobre a 

Educação para Todos (1990) “ A aprendizagem começa no nascimento”.  

Viñas Cirera (2004:29) ao analisar os processos de aprendizagem da convivência 

sistematiza-os em quatro etapas, que no nosso ponto de vista, pode ajudar a 

compreender e a interpretar o processo de aprendizagem de uma língua. O autor refere-

se às seguintes etapas:  

1. Incompetência inconsciente  

2. Incompetência consciente  

3. Competência consciente 

4. Competência inconsciente  

 

Para que possamos entender a importância de cada uma delas, abordamos 

individualmente cada uma destas quatro etapas:                            

1. Incompetência inconsciente  

Os nossos hábitos de convivência formam-se através de mecanismos comuns de 

aprendizagem. Numa primeira fase por meio da imitação e posteriormente mediante o 

processo de modelagem. Trata-se, basicamente, de um processo em que a consciência 

intervém unicamente como observadora.  
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O procedimento destes processos de aprendizagem inconsciente faz com que os alunos 

tenham hábitos que se ajustem adequadamente às relações e à convivência na escola 

entre todos.  

 

2. Incompetência consciente  

Nesta fase a intervenção do professor, chamando o aluno à razão, é fundamental e 

decisiva permitindo ao aluno consciencializar-se dos erros que comete.  

 

3.Competência consciente 

Para que uma língua flua não basta a teoria, é necessário exercitar o que se aprendeu. 

Mas para que o aluno a concretize é fundamental um pequeno impulso, uma motivação 

para que a aprendizagem se faça com sucesso. A consciência, as explicações e a 

observação são fulcrais para que o aluno aprenda a língua portuguesa, sem esquecer o 

treino. Podemos aqui comparar a aquisição da língua com a aprendizagem de um 

desporto. O desportista para alcançar sucesso precisa também de passar por todas estas 

etapas e claro nunca esquecer os treinos.  

Teremos também de salientar o papel do professor/treinador como principal e essencial 

apoio. 

No nosso ponto de vista, podemos também comparar todos estes aspectos com os 

hábitos de convivência, pois a integração dos alunos imigrantes reflecte-se nas relações 

estabelecidas na escola. Segundo Viñas Cirera (2004) esses hábitos relacionais também 

se treinam e é um erro grave pensar que esses hábitos advêm só do consciente.  

 

4. Competência inconsciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Após uma boa apreensão das etapas anteriores, esta tornar-se–á uma rotina, ou seja, 

quando adquirimos todos os conceitos, os conhecemos  e treinamos perfeitamente, a sua 

aplicação é já feita sem qualquer dificuldade e de modo inconsciente.  

Esta é, a nosso ver, uma finalidade básica da aquisição da língua portuguesa sem 

esforço, espontaneamente e unicamente na “direcção das emoções positivas” (Viñas 

Cirera). A convivência, na nossa opinião, tem pontos co-relacionados com a aquisição 

da língua. Assim, se um aluno souber convenientemente a língua também mais 

facilmente conviverá e se relacionará positivamente com os demais.  

O professor deve fornecer os instrumentos fundamentais aos seus alunos para 

que eles vejam a língua como objecto de conhecimento, objecto de fruição e objecto de 

comunicação (Figueiredo 2005:15), ou seja, ao longo da sua aprendizagem adquire 

competências que lhe permitem utilizar adequadamente a língua (oral e escrita) nos 
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contextos apropriados, visto que a língua é o veículo dos conteúdos de aprendizagem e 

ao mesmo tempo é mediadora na auto-estruturação do aluno. Este processo 

desenvolver-se-á na interacção social na sala de aula e no exterior entre alunos e 

professores. Deste modo, o aluno é, na perspectiva construtivista, um agente activo na 

construção dos seus conhecimentos (Figueiredo 2005 (). Assim, a língua materna é ao 

mesmo tempo objecto e instrumento de aprendizagem, fazendo com que as dimensões 

saber-ser, saber, saber-fazer e saber-aprender (dimensões também citadas por 

Tavares,2007:4) se desenvolvam num ambiente propício para tal.  

 

2. Ensinar e aprender a escrita e a leitura  

 

Ao longo de muitos anos o discurso oral e o discurso escrito obtiveram graus de 

importância diferentes, havia épocas em que um era mais prestigiado do que o outro. A 

escrita teve o seu lugar de destaque até aos anos 70 onde esta capacidade marcava 

socialmente uma era. O tempo foi passando e a aprendizagem do discurso oral 

sobrepunha-se ao discurso escrito. Este facto levou a que os alunos mostrassem alguns 

problemas na produção de textos escritos.  

Hoje em dia, os professores “devem atribuir ao oral e ao escrito, como 

actividades de produção, igual importância, articulando-os continuamente” (Vilela 

cit.por Carvalho,2005:232). Normalmente o professor tem o papel de transmitir o saber, 

ou seja, é aquele que utiliza predominantemente o discurso oral. Ao aluno cabe apenas 

responder, na maior parte dos casos, sucintamente. É esta tendência que o professor de 

português deveria mudar nos tempos que correm. Um novo professor surge, pois se a 

sociedade muda, o perfil do professor também deve acompanhar essa mudança. O 

professor deve, então, preparar cuidadosamente toda a sua estratégia visando uma aula 

interactiva favorecendo o discurso oral e consequentemente o discurso escrito. 

Em tal contexto pedagógico, a aula de português funciona para o aluno como um 

tempo que lhe possibilita um colectivo diálogo com os outros e com ele próprio. Assim 

sendo, o professor de português é o responsável por desenvolver a capacidade que 

permite aos alunos um uso adequado e correcto da língua e deve fornecer ao aluno o 

passaporte para a cidadania, transformando cada um num adulto cuja leitura é uma 

necessidade básica. “Ensinar a língua comporta uma acção educativa integral, porque o 

ensino da língua atinge os níveis fundamentais da construção do eu e do comportamento 

do indivíduo”(Vilela, in Carvalho, 2005:258) O professor deverá, então, “abrir a aula de 

português ao exterior, ao mundo circundante, é um objectivo essencial que 
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proporcionará uma interacção de saberes e uma troca de experiências, partilhadas por 

alunos e professores.” (op.cit:236) 

Segundo Simões (2005:201) “para aprender a ler, tal como para escrever, é 

necessário possuir determinadas competências: saber ouvir, produzir discurso oral, ter 

conhecimento do meio social e físico e distinguir o real do imaginário, isto é possuir um 

conjunto de capacidades cognitivas e linguísticas.” Podemos dizer que o discurso oral, o 

escrito e a leitura juntos interpelam-se e auxiliam-se, enriquecendo-se mutuamente. 

(Antão 1997)  

A leitura é um acto cognitivo, ligado à compreensão, ou seja, o conceito de ler, 

refere-se à leitura de escritos autênticos, que vão do nome de uma rua escrita num cartaz 

a um livro, passando por um anúncio, uma embalagem, um jornal, um folheto, etc., em 

situação de vida “a sério”, como dizem as crianças. “É a ler de verdade, desde o início, 

que se aprende a ler, e não aprendendo a ler primeiro”.(Jolibert citada por Niza, 

1998:176) 

Uma criança não aprenderá a ler se não tiver interesse ou não vir significado no acto de 

ler, se criou hostilidade pelo professor, pela escola ou pelo grupo social que ambos 

representam e se acredita que esta seja uma aprendizagem muito difícil.  

Pode ser também que ela tenha uma ideia falsa sobre a natureza da leitura, isto é, 

se aprende que a leitura não tem sentido que é algo maçador e que só serve para ganhar 

boas notas. (Barbosa cit. por Niza:1998). É esta tendência que gostaríamos de ver 

modificada, porque sabemos que esta competência é fundamental para o futuro 

profissional e académico do aluno. Um bom leitor será com certeza um cidadão de 

sucesso. A leitura medeia grande parte das aprendizagens escolares, porque ela é 

utilizada em todas as disciplinas e um melhor domínio desta capacidade irá reflectir-se 

na qualidade do que se aprende (Sim-Sim in Carvalho, 2005:207).  

A escola tem a responsabilidade de por desenvolver a proficiência da leitura de 

todos os alunos. (op. Cit. 208) Pretende-se, hoje em dia, formar uma nova concepção da 

escola, uma escola motivadora que ensina o que dá prazer, alicia para o desafio do 

conhecimento e é útil porque ajuda na integração social do aluno. Para todos os alunos, 

mas no nosso entender, especialmente, para os alunos estrangeiros, a leitura é essencial 

para a descoberta do conjunto de correlações entre a escrita e os sons. Segundo Antão 

(1997:18) “não conseguir ler nem escrever, no seio de uma sociedade alfabetizada, é ter 

a sensação de ser incapaz e fracassado”. Socialmente e a longo prazo, a mestria da 

leitura é um vector extremamente importante no desenvolvimento económico do 

indivíduo ou do grupo ao qual pertence, ou seja um domínio deficiente da língua levará 



 43 

a que no futuro o aluno tenha um emprego mais precário, desvantagens sociais e 

menores oportunidades de realização pessoal.  

Durante muitos anos, a escrita foi vista como uma faculdade inata. Muitas vezes 

sempre se trabalhou esta competência como um produto e não como um processo ou 

meio de aprendizagem. Quando esse processo não é trabalhado surgem entraves e 

receios por parte da maioria dos alunos que assumem ainda maiores proporções para 

aqueles alunos cuja língua de ensino não é a sua língua materna. 

Segundo Ferreira (2006) o domínio da linguagem escrita, no dia – a – dia, é um 

instrumento primordial de comunicação e é ao mesmo tempo o grande facilitador das 

aprendizagens escolares. É também através dela que podemos conhecer e interpretar a 

personalidade, as emoções, as ideias, os sentimentos de que escreve. “Como têm 

demonstrado inúmeras investigações realizadas nos últimos vinte anos, a escrita é 

provavelmente a actividade mais complexa que os escreventes têm de enfrentar, dado 

que a sua apropriação impõe a gestão de múltiplas dimensões do ponto de vista 

cognitivo, discursivo e linguístico”(Op cit.).  

Niza (1998) equaciona três principais tendências sobre os estudos de aquisição 

da escrita pelas crianças. A primeira vê a língua como um sistema rígido, repleto de 

normas fixas cujo o desenvolvimento é visto como “uma passagem do estado de 

incompetência linguística a um estado de competência”(Niza 1998:11). Este 

desenvolvimento segue modelos preconizados por investigadores da área. O ensino 

fundamenta-se no treino, na cópia e na reprodução. Todos os textos escritos são 

corrigidos para que não haja memorização de uma escrita errada. Esta tendência visa um 

paradigma empirista clássico. A segunda tendência visa uma escrita construtivista e 

individualista em que o conflito cognitivo ao longo do processo de aprendizagem tem 

um papel fundamental. O erro é visto como parte integrante do próprio processo. Esta 

perspectiva inspira-se nos estudos de Piaget. A última tendência realça a actividade 

mental como factor importante no discurso movido pela interacção social à qual Niza 

(1998:12) apelida de “conflito sócio-cognitivo”. O ensino decorre através de diálogos 

em que “aprender significa fazer, usar, praticar com finalidade social explícita e em 

interacção cooperada”. Nesta perspectiva, o aluno aprende a escrever, escrevendo. É 

esta uma tendência Vygotskiana na qual o importante é a acção onde o aspecto 

funcional e instrumentalista sobressai.  

As investigações mais importantes sobre esta temática datam dos anos 30. Por 

esta altura Vygotski defendia que era de extrema importância investigar a pré-história 

ou concepção precoce da linguagem escrita na criança (Niza, 1998), mostrando o que a 

conduz à escrita, quais os pontos importantes por onde passa este desenvolvimento pré-
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histórico e qual a relação entre esse processo e a aprendizagem escolar. Muitos 

investigadores seguiram esta linha, referindo não só o papel fundamental das 

capacidades cognitivas e linguísticas de cada aluno, mas também o papel que outros 

elementos têm no desenvolvimento da linguagem escrita, como por exemplo aspectos 

sociais e culturais. Designemos linguagem escrita como a linguagem que se escreve, e 

escrita apenas como o aspecto gráfico da língua (Niza op.cit.).  

No entanto, na escola actual continuamos a depararmo-nos com uma forte 

preocupação como aspecto formal (a escrita) negligenciando-se o domínio sobre a 

produção escrita, nos alunos. Não podemos esquecer que os alunos ao irem para a 

escola já trazem consigo uma grande bagagem de conhecimentos sociais sobre a 

linguagem escrita. Teberosky (citado por Niza, 1998) refere relativamente a este assunto 

que, assim sendo, os alunos são letrados antes de serem alfabetizados.  

Portanto, a produção escrita deve ter um carácter funcional tal como já referimos 

anteriormente. Vygostki (Niza:1998) propõe-nos: 

� O ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem 

necessárias ao aluno; 

 

� A escrita deve ter significado para as crianças, despertando nelas uma 

necessidade intrínseca e deve ser incorporada numa tarefa necessária e relevante 

para a vida; 

 

� A escrita deve ser ensinada naturalmente, (…) como um momento natural no seu 

desenvolvimento e não como um treino imposto de fora para dentro.   

 

Para Vygostki a escrita é o desenho da fala e é uma forma de mostrar como o aluno 

vê o mundo que o rodeia. Segundo Smolka (citada por Niza, 1998) a escrita ajuda o 

aluno a desenvolver-se intelectualmente, a formar discursos orais e a utilizá-los 

convenientemente na sua interacção com os outros. O contrário também é possível.  

Niza acredita que “não podemos isolar os processos de compreensão da linguagem 

escrita dos seus processos de produção, das funções sociais que desempenha e do 

contexto em que se produz. Trata-se de um processo cultural, complexo, multivariado, e 

interdependente.” (1998:17) A promoção de actividades que fomentam a linguagem 

escrita numa perspectiva de construção cooperada da sua aprendizagem, ou seja, em que 

os alunos realizam actividades de escrita colectivamente ou em grupo e assim aprendem 

conjuntamente e uma proposta muito formativa que o Modelo pedagógico da Escola 

Moderna traz às escolas do qual Sérgio Niza faz eco. A frequência e a diversidade de 
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práticas de escrita devem decorrerão de situações com sentido social, isto é, de situações 

em que escrever se transforma numa necessidade para os alunos e num instrumento de 

comunicação (Niza,1998). 

É incontável o número de alunos que nas nossas escolas apresentam dificuldades na 

aquisição e uso desta competência. Será, portanto, esta, uma das grandes causas do 

insucesso escolar devido à transversalidade que ocupa não só na aula de português, mas 

também noutras disciplinas. Pensamos que todos os professores terão de se 

consciencializar de tal facto, uma vez que, como afirma Ferreira (2006)  “os professores 

de Português têm, neste campo, uma responsabilidade acrescida e tem de ter um papel 

fundamental no desenvolvimento das competências do saber - escrever dos alunos.” 

(Ferreira: 311) 

Assim, “uma verdadeira aprendizagem da escrita necessita, hoje, de ser assistida por 

um professor que cumpra a função de mediador, entendendo esta mediação como um 

dispositivo ao mesmo tempo pedagógico e didáctico” (Pereira, 2004:41). Para além de 

estabelecer um clima de confiança e de interajuda na aula, o professor necessita como 

assinala Petitjean (citado por Pereira: 2004) refere um conjunto de aspectos pedagógicos 

e didácticos como: 

� Praticar ele próprio os escritos que propõe aos alunos; 

� Ter em conta as diferenças culturais entre os alunos; 

� Explicitar as suas normas e as suas exigências; 

� Proteger, encorajar e sancionar quando é preciso. 

� Diversificar as situações de escrita e o tipo escrito; 

� Socializar os escritos produzidos; 

� Trabalhar a rescrita e o aperfeiçoamento dos textos dos alunos numa perspectiva 

de aprendizagem em colaboração.  

� Permitir a todos os alunos que construam os usos da língua que as próprias 

aprendizagens escolares e sociais pressupõem.  

� Criar laços afectivos entre a escrita e o aluno 

 

Reforçamos a ideia de que um dos problema do insucesso escolar é originado pelo 

fraco domínio da escrita, que tem um papel fundamental no fracasso do aluno, no que 

diz respeito aos critérios de avaliação que dominam nos sistemas de ensino, pois a 

maior parte da avaliação é realizada através de testes escritos e que como é óbvio, no 

nosso entender, esta medida é um factor eliminatório para quem não tem o língua 

portuguesa como língua materna. Salientamos mais ainda que o uso da língua escrita é 

ao mesmo tempo social e pessoal e advém tanto de exigências escolares e sociais como 
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ainda de uma necessidade pessoal de comunicar. Para isso, a escola deve permitir e 

fornecer aos alunos instrumentos para eles desenvolverem consoante as suas 

competências o “saber ler, saber escrever, saber falar.”(Pereira, 2004:44) Designemos 

por competência o saber-em-uso radicado numa capacidade, cujo domínio envolve 

treino e ensino formal.(Sim-.Sim:1997) 

Cabe à escola, sobretudo no que toca ao ensino do português, tornar os alunos mais 

livres, porque mais autónomos e capazes de usar a língua materna de forma eficaz, quer 

no domínio da recepção quer no da produção (Duarte, Isabel, 2001 :24). 

Se não lhes proporcionar um conhecimento absolutamente rigoroso da língua 

padrão, está a retirar aos alunos a hipótese de sucesso, logo à partida o de sucesso 

escolar, porque é na língua padrão que os alunos são avaliados, sobretudo por escrito. E 

porque são avaliados por escrito e a escrita continua a ter uma grande importância, não 

só pelo prestígio social que confere a quem a usa eficazmente, mas também pelo que 

representa de organização do pensamento, como o de pôr a mexer funções intelectuais 

superiores, a escola tem de privilegiar o ensino e o treino explícito da escrita. (Duarte, 

Isabel:2001 ) 

 

3. Língua materna e Língua não materna  

 

Foi por comemoração do Ano Europeu das Línguas em 2001 que, em Portugal, 

se reforçou a ideia da importância do ensino do Português como segunda língua devido 

à franca entrada de imigrantes e começou-se, portanto a dar maior importância à 

transversalidade da língua como suporte básico de toda a socialização. Não podemos 

esquecer que a língua é o factor primordial para a construção da identidade e do 

desenvolvimento das relações humanas. Por isso, utilizar a língua portuguesa, neste 

caso, para comunicar é contribuir para o desenvolvimento social e cultural de um povo.  

O ensino e a aprendizagem de uma língua não se processa do mesmo modo se, para o 

aluno, a língua em questão for a língua materna ou se for uma língua não materna.   

Em diversos estudos prefere falar-se em língua não materna, porque a distinção 

entre língua segunda e língua estrangeira não é consensual e também para que este 

conceito seja aplicado de forma universal e equiparável.  

Em documentos recentes já se refere a distinção entre estes conceitos. O 

documento Português Língua Não Materna no Currículo Nacional - Perfis Linguísticos 

publicado em 2005refere que “a língua materna é o que se costuma designar na 

bibliografia especializada por L1: a língua em que, aproximadamente até aos cinco anos 

de idade, a criança estabelece a sua primeira gramática, que depois vai reestruturando e 
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desenvolvendo em direcção à gramática dos adultos da comunidade em que está 

inserida. A designação língua não materna (L2) cobre todas as outras situações, 

incluindo o termo língua segunda (LS) que costuma ser usado para classificar a 

aprendizagem e o uso de uma língua não materna dentro de fronteiras territoriais em que 

ela tem uma função reconhecida, por exemplo como língua oficial. O termo língua 

estrangeira (LE) costuma ser usado para classificar a aprendizagem e o uso de uma 

língua em espaços onde ela não tem qualquer estatuto sociopolítico”. (p.5) 

O facto do Português ser a única língua de ensino e de aprendizagem no sistema 

português público faz com que ele tenha uma importância e um estatuto acrescido e 

também com que todos os professores o devam ter no seu ensino como uma 

preocupação constante.  

Nas palavras de Tavares (2007) a língua materna, na cultura ocidental, é a língua 

veiculada pela mãe, é portanto a primeira língua, a língua de socialização da criança, 

sendo esta adquirida naturalmente em interacção com os outros. É para a criança a sua 

língua de referência com a qual faz as suas aquisições da aprendizagem. A língua 

materna reforça a identidade e permite estabelecer laços de pertença a uma determinada 

comunidade. Para Sim-Sim (in Carvalho, 1995:200) “Língua materna é o discurso 

primário de acordo ao processo de aquisição ter lugar dentro do grupo de socialização 

primário, a família.” Enquanto para a mesma autora a língua estrangeira é objecto de 

aprendizagem em contexto escolar, formal ou informal (2001). A língua segunda resulta 

do contexto linguístico, cultural e político nas sociedades modernas. Por razões 

cronológicas é uma língua adquirida depois da primeira. Ainda Mateus e Xavier 

(citados por Simões 2005:15) referem a língua materna como “a língua nativa do sujeito 

que foi adquirindo naturalmente ao longo da infância e sobre a qual ele possui intuições 

linguísticas quanto à forma e uso.” 

Nas nossas escolas, há muitos alunos estrangeiros para quem o português 

funciona como língua segunda ou não materna. Neste caso, a língua portuguesa 

funciona como a língua de escolarização. Segundo Tavares (2007:27)“trata-se, assim, 

de uma língua que é aprendida depois de outra, num contexto estrangeiro, mas que vai 

permitir à criança integrar-se, socializar-se.”  

Quando as sociedades de acolhimento têm uma experiência histórica de política 

linguística fortemente centralizadora e fomentadora do monolinguismo cultivam a 

atitude de superioridade da cultura nacional relativamente à cultura de outros povos e 

grupos, pelo que marcam negativamente quem não fala a língua oficial do país.  

O estudo, realizado por vários investigadores, das várias situações históricas, 

políticas, e sociais que caracterizam a geografia da língua portuguesa no mundo 
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contemporâneo, suscitam questões interessantes sobre o papel da língua e da cultura no 

surgimento e crescimento da identidade de povos e grupos socais. (Duarte, Inês:2001) 

Não podemos esquecer que a maior parte da imigração em Portugal veio dos países que 

outrora Portugal conquistou ou descobriu. Essa imigração tem na sua linguagem e 

dialectos marcas da nossa língua.  

O grande entrave dos imigrantes aquando da chegada a um país é o domínio da 

língua. Quando a língua é acessível ou facilmente compreendida menor é o caso de 

insucesso na sua aquisição. No entanto, não é só este factor que é decisivo para uma boa 

aquisição da mesma. Factores como a predisposição para a referida aquisição por parte 

do imigrante, a sua motivação, o grau de conhecimento de outras línguas e também da 

sua própria língua são motivos suficientes para que aconteça uma integração mais fácil. 

(Simões, 2005) 

Por outro lado, Pereira (2004) salienta o facto de na escola, de uma forma geral, 

os objectivos, os conteúdos, as metodologias do ensino-aprendizagem e os processos de 

avaliação serem organizados no contexto da cultura maioritária. O autor argumenta, 

ainda, que tal facto contribui para o insucesso, uma vez que aliado ao mau uso da 

linguagem ou a uma variante da língua utilizada pelas minorias étnicas pode criar 

confusões e falta de compreensão podendo, igualmente, conduzir a uma situação de 

inibição restringindo a participação do jovem no processo de aprendizagem. Esta 

realidade, muitas vezes observada nas nossas escolas, pode ser também responsável pela 

baixa auto-estima do aluno, pois este “pode considerar que a língua que utiliza é 

desvalorizada enquanto elemento fundamental da sua identidade.” (p.37) 

No documento Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) publicado em 

2001, considera-se “que nas actividades de mediação, o utilizador da língua serve de 

intermediário entre interlocutores que não são capazes de se compreenderem uns aos 

outros directamente. São, geralmente, falantes de línguas diferentes. Entre as 

actividades de mediação, encontram-se, por exemplo, a interpretação oral e a 

reformulação de textos na mesma língua, quando o texto original não é compreensível 

para o destinatário pretendido.” (p. 129) Segundo o QERC “a aquisição de uma língua 

pode ser o conhecimento não orientado e à capacidade de utilização de uma língua não 

materna, resultantes quer da exposição directa ao texto quer da participação directa em 

acontecimentos comunicativos” (p. 151). 

No quadro de diversidade linguística das nossas escolas, torna-se absolutamente 

necessário desenvolver competências de mediação, tanto nos alunos de língua materna 

como nos alunos de língua não materna, para que seja possível a integração de todos os 

alunos e para que aconteça uma comunicação intercultural que ensine o aluno a ser um 
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 “cidadão europeu  do futuro é não só aquele que é ( saber-ser), mas também aquele que 

tem um saber, adquiriu ferramentas par aprender a aprender, domina o saber-fazer, para 

viver com os outros cidadãos europeus, para querer viver com os outros cidadãos” 

(Tavares, 2007:23). Cabe à escola desenvolver o grau de literacia dos alunos. Entenda-

se por literacia a “capacidade de compreender e usar todas as formas e tipos de material 

escrito requeridos pela sociedade e usados pelos indivíduos que a integram.” (Duarte, 

Inês, 2001:21) 

A competência plurilingue e pluricultural, tal como é definida no mesmo 

documento (QECR) “ é a capacidade para utilizar as línguas para comunicar na 

interacção cultural, na qual o indivíduo, na sua qualidade de actor social, possui 

proficiência em várias línguas, em diferentes níveis, bem como experiências em várias 

culturas. Considera-se que não se trata da sobreposição ou da justaposição de 

competências distintas, mas sim de uma competência complexa ou até compósita à qual 

o utilizador pode recorrer”. (p.231) Neste documento inclui as capacidades 

interculturais que todos os indivíduos possuidores de várias línguas terão de adquirir no 

uso das mesmas. São elas:  

� “A capacidade para estabelecer uma relação entre cultura 

de origem e a cultura estrangeira; 

� Sensibilidade cultural e a capacidade para identificar e 

usar estratégias variadas para estabelecer o contacto com gentes de outras 

culturas; 

� A capacidade para desempenhar o papel de intermediário 

cultural entre a sua cultura e a cultura estrangeira e gerir eficazmente as 

situações de mal-entendidos e de conflitos interculturais.” ( p.151) 

 

Podemos falar numa educação linguística e cultural, que segundo Tavares 

(2007:25) tem como objectivos:  

� Criar através da exposição à língua –cultura, o desejo de conhecer o outro  

� Criar uma atitude positiva em relação à língua e à cultura  

� Contribuir para a confiança da criança em si mesma 

� Despertar a vontade de participar  

� Desenvolver a vontade de viver com os outros.  

 

Não é só a criança que vem de outro país, de outra língua e de outra cultura que 

desenvolve a sua competência plurilingue, mas o mesmo acontece com a criança 

portuguesa que aprende aspectos da língua-cultura do outro ou dos outros alunos que 
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estão na sua turma. Deste modo, as crianças aprendem a ouvir e produzir outros sons, a 

comparar sons, palavras e a associar dados da língua e da cultura. Esse contacto é muito 

importante para a formação do aluno como indivíduo, porque “fomenta uma atitude de 

disponibilização para as línguas; leva à descoberta da pluralidade das línguas e culturas; 

aprende a respeitar a diversidade das línguas dos outros, nomeadamente dos outros 

alunos que integram as turmas, como forma de evitar atitudes etnocêntricas; confirma a 

identidade linguística e cultural da criança; respeitar os modos de vida dos outros e 

aprender a viver num mundo intercultural.” (Tavares,2007:28/29) 

A língua é um elemento de identidade, permitindo ao aluno o conhecimento de 

si próprio, dos falantes da sua língua e dos outros, nomeadamente, dos seus colegas que 

falam outras línguas. Falemos de uma “competência sociocultural que se adquire, 

evidentemente, na família e em sociedade, daí que muitas tarefas pedidas aos alunos 

postulem neles competências que ninguém lhes ensinou e que muitas vezes só são 

adquiridas em meio culturalmente favorecidos.” (Tavares,2007:118) 

 

4. Princípios e valores orientadores do currículo  

 

O despacho normativo n.º7/2006 surgiu para fazer frente às grandes “mudanças 

ocorridas na sociedade portuguesa nas últimas décadas, em resultado de sucessivos 

movimentos migratórios colocam constantes desafios às escolas que num esforço 

suplementar, procuram fazer da diversidade um factor de coesão e de integração.  

A heterogeneidade sócio-cultural e a diversidade linguística da respectiva 

população escolar representam uma riqueza singular que implica a criação de condições 

pedagógicas e didácticas inovadoras capazes de lhe proporcionar a adequada 

aprendizagem da língua portuguesa em todas as áreas do saber e da convivência.  

Numa sociedade multicultural, como é a portuguesa, o reconhecimento e o respeito 

pelas necessidades individuais de todos os alunos recém-chegados ao sistema educativo 

nacional devem ser assumidos como princípio fundamental através da construção de 

projectos curriculares que assegurem condições equitativas de acesso ao currículo e ao 

sucesso educativo.  

Este despacho estabelece as normas orientadoras e os princípios de actuação 

para a implementação, acompanhamento e avaliação das actividades curriculares e 

extracurriculares específicas a desenvolver pelas escolas (…) no domínio do ensino da 

língua portuguesa como língua não materna.” (introdução do decreto) 

Recordamos então que “as crianças têm direito, se fazem parte de um grupo 

minoritário, de praticar a sua cultura, a sua religião e a sua língua” (artigo 30, 
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Convenção dos Direitos da Criança, 1952). Este princípio está presente nos valores 

orientadores do currículo do ensino básico em conformidade com a Lei de Bases do 

Sistema Educativo  que refere, entre outros: 

� O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às 

suas pertenças e opções; 

� A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos 

que regulam o relacionamento com o saber e com os outros.  

 

O processo de organização curricular actual tem sido orientado na base do quadro 

europeu comum de referência, chamando a atenção para a sensibilização à diversidade 

cultural e linguística e abrindo portas para a competência plurilingue e pluricultural. 

O currículo nacional do ensino básico adopta uma noção ampla de competência, que 

integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser atendida como saber em 

acção ou em uso. Entendamos por Currículo Nacional o “conjunto de aprendizagens e 

competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a 

desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos 

consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo.” (decreto 7/2006) 

Segundo o Currículo Nacional do ensino básico o aluno deve ser capaz de:  

� Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e abordar situações e problemas do quotidiano.  

� Usar adequadamente linguagens de diferentes áreas do saber cultural, científico 

e tecnológico para se expressar. 

� Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio. (valorizar e apreciar a língua portuguesa, 

quer como língua materna quer como língua de acolhimento)  

� Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para estruturar pensamento próprio. (usar a informação sobre 

culturas estrangeiras disponibilizada pelo meio envolvente e, particularmente, 

pelos media, com vista à realização de trocas interculturais).  

� Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa 

� Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns (participar em actividades 

interpessoais e de grupo, respeitando normas, regras e critérios de actuação, de 

convivência e de trabalho em vários contextos; manifestar sentido de 

responsabilidade, de flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelo dos 

outros; comunicar, discutir, e defender descobertas e ideias próprias, dando 

espaços de intervenção aos seus parceiros; avaliar e ajustar os métodos de 
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trabalho à sua forma de aprender, às necessidades do grupo e aos objectivos 

visados) 

 

O Currículo Nacional refere ainda que a língua materna é um importante factor de 

identidade nacional e cultural. No espaço nacional, o português é a língua oficial, a 

língua de escolarização, a língua materna da esmagadora maioria da população escolar e 

a língua de acolhimento das minorias linguísticas que vivem no país. Por isso, o 

domínio da língua portuguesa é decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao 

conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e no pleno 

direito da cidadania. Reconhecer a pertença à comunidade nacional e transnacional de 

falantes da língua portuguesa e respeitar as diferentes variedades linguísticas do 

Português e as línguas faladas por minorias linguísticas no território nacional é uma das 

competências fundamentais da língua portuguesa. 

Segundo o Decreto – Lei 6/2001 a Escola deve assumir-se como um espaço 

privilegiado de educação para a cidadania e garantir uma educação de base para todos. 

Este diploma visa a realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos 

alunos, através da articulação e da contextualização dos saberes. Consagra também a 

educação para a cidadania, o domínio da língua portuguesa e a valorização da dimensão 

humana…as estratégias de desenvolvimento do currículo nacional, visando adequá-lo 

ao contexto de cada escola e consequentemente compete ao conselho de turma adaptá-lo 

a cada turma (artigo 2º ponto 3 e 4). Assim: 

� a educação para a cidadania bem como a valorização da língua portuguesa e da 

dimensão humana do trabalho constituem formações transdisciplinares, no 

âmbito do ensino básico. (Artigo 6º) 

� as escolas devem proporcionar actividades curriculares específicas para a 

aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua aos alunos cuja língua 

não seja o português. (Artigo 8º) 

 

Já em 1990 a educação para todos preocupava os investigadores nesta área. Numa 

conferência realizada na Tailândia surgiu e onde surgiu a Declaração Mundial sobre a 

Educação para Todos a preocupação de escrever uma declaração na qual ficassem 

patentes algumas ideias que deveriam ser seguidas futuramente. Nessa declaração que 

nos nossos dias é um documento de excelência sobre o tema aqui tratado declara-se que 

“o desenvolvimento da educação é fundamental para o progresso pessoal e social, pois 

deve conferir aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a 

responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural, linguística e 
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espiritual, de promover a educação de outros e de defender a causa da justiça social.  

Outro objectivo do desenvolvimento da educação é o enriquecimento dos valores 

culturais e morais comuns. É nesses valores que os indivíduos e a sociedade encontram 

a sua identidade e a sua dignidade” (Artigo 1ºpontos 2 e 3) e que (…) “os grupo 

excluídos (…) não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às 

oportunidades educacionais.” (Artigo 3º ponto 4) 

No documento orientador – português língua não materna no currículo nacional – 

orientações nacionais (2005) salientam-se as necessidades que os alunos imigrantes 

apresentam aquando da chegada a um país de acolhimento. São elas: 

� Necessidades linguísticas – resultantes do desconhecimento total ou parcial da 

língua e cultura portuguesa com consequências tanto para as relações 

interpessoais e sociais, como para a aprendizagem nas restantes disciplinas. 

 

� Necessidades curriculares – resultantes das diferenças de currículo entre o país 

de origem e o país de acolhimento, podem constituir saberes insuficientes para o 

avanço das aprendizagens.  

� Necessidades de integração – resultantes das diferenças sociais e culturais entre 

o país de origem e o país de acolhimento. A estas necessidades acrescem, muitas 

vezes, condições sócio-familiares desfavorecidas.  

 

Como já mostrámos interiormente existe no nosso país legislação que preconiza os 

mesmos direitos e princípios tanto para portugueses como para alunos de outras culturas 

e línguas. Os princípios básicos consignados nesse documento são:  

� Princípio da integração – educar pela e para a igualdade, em conformidade com 

o direito à educação e no respeito pela manutenção da língua e da cultura de 

origem. A escola assume-se como um espaço de excelência par a prática do 

convívio e da cooperação.  

� Princípio a igualdade – promover o sucesso escolar como forma de garantir a 

igualdade de oportunidades. A escola assume-se como espaço privilegiado para 

o combate às desigualdades sociais e às atitudes discriminatórias. 

� Princípio da interculturalidade – fomentar o diálogo entre culturas, em condições 

de igualdade e de reciprocidade. A escola assume-se como espaço de 

valorização do plurilinguismo e do pluriculturalismo.  

� Princípio da qualidade -  prosseguir a consecução dos objectivos a que a escola 

se propõe, no que se refere ao desenvolvimento das competências pessoais, 

sociais, éticas e intelectuais. 
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  Segundo o mesmo documento (p.10) “o perfil de cada aluno e a realidade de 

cada região ou escola são muito diferentes, pelo que o processo de acolhimento e 

acompanhamento dos alunos deverá ter em conta essas características.  

O acompanhamento e a integração dos alunos dizem respeito não só aos professores, 

mas a toda a comunidade educativa.” 

  Leiria (2005:4) refere que as “medidas de acolhimento deverão ser postas em 

prática em todas as escolas/agrupamentos de escolas onde a presença de alunos oriundos 

de outros sistemas educativos se faça sentir e que têm como principal função agilizar e 

tomar mais eficaz a socialização destes alunos, prevêem que uma equipa 

multidisciplinar e multilingue organizará o processo individual e escolar do aluno, de 

que constarão, entre outras informações, referência à língua materna e a outras línguas 

conhecidas pelo aluno e/ou pelo agregado familiar e a indicação do nível de proficiência 

em língua portuguesa o e noutras línguas. Para tal é necessário a realização de um teste 

diagnóstico.  

As medidas de escolarização estabelecem que depois da aplicação do teste 

diagnóstico, realizado e avaliado na escola, em conformidade com os resultados obtidos, 

estes alunos serão acompanhados de acordo com o nível de proficiência linguística. Para 

que esse acompanhamento se efectue, o aluno será integrado em grupos de nível de 

proficiência.”  (Ibidem,2005:4) 

Poucos são os manuais que contemplam tanto os aspectos multiculturais, como 

as estratégias metodológicas que ajudam o professor a estar preparado para a 

diversidade linguística que hoje em dia é cada vez mais comum nas salas de aula.  

A aula como espaço educativo tem como principal objectivo a aprendizagem de um 

determinado conteúdo curricular e para os alunos estrangeiros, este é o grande problema 

aliado ao fraco conhecimento da Língua Portuguesa. Assim, o aluno não consegue 

resultados satisfatórios e, por outro lado, o professor também não é, muitas vezes, capaz 

de transmitir os conteúdos ao aluno. Podemos então dizer que neste caso o esforço, a 

motivação e o interesse do aluno bem como a competência e a satisfação do professor 

são de fraca intensidade.  

 

5. Perfil do professor de português língua não materna   

Devido ao elevado número de alunos imigrantes nas escolas portuguesas, é 

importante que estas facultem um apoio especializado a esses alunos. Vários 

investigadores, bem como documentos oficiais, são claros quanto à formação dos 

professores nesta área. A formação inicial ou/e contínua deverá ser a adequada para que 
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o professor saiba criar situações que facilitem a aprendizagem da língua portuguesa 

como língua não materna.  

No documento orientador (2005) explicitam-se algumas características que o professor 

de português língua não materna deve possuir: 

� Ser capaz de partir dos saberes, experiências e interesses que os alunos 

transportam, envolvendo os pais ou familiares se necessário; 

� Utilizar metodologias - trabalho em grupo, simulações, representações – para 

dinamizar actividades em que se aprende a ter em conta o ponto de vista do 

outro;  

� Ajudar os alunos a compreender e a conhecer melhor com quem comunicam, de 

modo, a construís as representações na colaboração e no enriquecimento 

provenientes das várias diferenças; 

� Ter uma atitude aberta, tolerante e construtiva perante outras identidades sociais, 

comportamentos e valores;  

� Incentivar a comparação das várias culturas, hábitos, vivências. 

 

Pensamos que o professor deve fazer das suas aulas um espaço de descoberta 

para os alunos, tentando despertar a curiosidade pelas palavras, pelo conhecimento e 

pela vida. Ao mesmo tempo deve transmitir segurança para que não tenham medo de 

errar quando falam ou escrevam e provar todos os dias que a língua portuguesa é 

também a pátria de todos nós. Os alunos devem aprender a ser autónomos e devem ser 

os sujeitos da sua própria aprendizagem.  

Para que esta situação se venha a concretizar, o professor de português língua não 

materna deve seguir as seguintes linhas:  

� Conhecer e dominar a língua 

� Estimular as competências comunicativas  

� Praticar metodologias activas e diversificadas 

� Regular o processo de ensino e aprendizagem 

� Gerir a diversidade e a diferença 

� Envolver-se em dinâmicas de grupo  

� Promover a mudança  
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Capítulo III – Aprendizagem cooperativa em contexto escolar multicultural  

 

1. Princípios para uma aprendizagem cooperativa  

 

Portugal é um país de imigração tardia e com um sistema educativo plural, tanto 

a nível étnico como social. Esta pesquisa foca questões numa perspectiva 

inter/multicultural. Considerando a educação uma das principais políticas promotoras da 

inclusão social, este estudo centra-se na aquisição da Língua Portuguesa e apresenta 

elementos para compreender a forma como as crianças imigrantes vivenciam o contexto 

escolar e constroem os seus elos com os outros através do trabalho lúdico e cooperativo. 

Devemos ter ousadia ao ensinar e procurar alternativas com o intuito de  

aumentar a motivação para a aprendizagem. No período do desenvolvimento do 

projecto observaram-se melhores rendimentos dos alunos, menor índice de notas 

negativas e uma transformação da relação com a disciplina de Língua Portuguesa.  

O trabalho como princípio educativo e cooperativo abrange várias características 

dignas de relevo: a organização; a participação de todos os intervenientes; a vinculação 

à realidade, tendo sempre a preocupação em realizar trabalhos que abordem temas do 

quotidiano dos alunos ou mesmo da escola, de modo a proporcionar uma educação para 

todos; a relação teoria-prática, ou seja, os trabalhos a serem concebidos deverão 

contemplar conteúdos abordados na sala de aula com todos estes aspectos, o resultado 

deste trabalho mostrará tanto a identidade do professor como a dos alunos, já que neste 

trabalho estará patente a personalidade de ambos.  

Em nosso entender, o trabalho cooperativo deverá ter como objectivos: 

� A valorização da cultura  

� Produção colectiva  

� Incentivo à pesquisa  

� Desenvolvimento individual e colectivo 

� Interdependência positiva 

 
A realidade de um grupo é algo bastante complexo uma vez que resulta de todas 

as relações interpessoais e intergrupais.  

Na construção de um grupo existem vários aspectos a ter em conta: 

� As pessoas – professores e alunos - idades, origens culturais, sexo 

� O contexto – planeamento institucional – horários  

� As variáveis – valores, emoções, organização do trabalho  

(adaptado do Modelo de Darder e Franch citado por Viñas Cirera,2004:88)  
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Cascon (citado por Viñas Cirera, 2004:92) vai um pouco mais além quando 

refere as etapas necessárias na composição de um grupo. Assim:  

1ª Apresentação e conhecimento dos elementos; 

2ª Criar um grupo num ambiente de confiança; 

3ª Favorecer entre todos a comunicação; 

4ª Tomar decisões por consenso; 

5ª Trabalhar a cooperação; 

6ª Funcionar através das reflexões e da negociação. 

  

Aprofundar a criação do grupo é estar atento à sua dinâmica. Um grupo tem vida 

própria e é muito mais do que a soma dos seus membros.  

Não podemos deixar de salientar e reafirmar o quão é importante o 

funcionamento das dinâmicas de grupo para o favorecer, fomentar a convivência será 

necessário ter em conta o grupo e por fim, o trabalho de grupo bem orientado é um 

recurso que deve ser bem explorado a fim de fomentar a conivência.  

As interacções com os outros permitem ao aluno experiências comuns que dão 

origem à troca de ideias, de perspectivas, de papéis e à partilha de actividades em 

conjunto. Nestas interacções as crianças aprendem a conhecer o pensamento dos outros, 

a reconhecer e a lidar com as emoções, a inferir acerca dos motivos que subjazem aos 

comportamentos sociais a ser capazes de compreender as intenções que estão associadas 

ao seu próprio comportamento e ao dos outros.  

Shantz (citado por  Almeida ….) defende que as interacções com os pares 

contribuem decisivamente para o desenvolvimento dos conceitos sociais. A 

aprendizagem social exalta os benefícios que a criança retira das interacções com o 

grupo de pares e as potencialidades deste relacionamento em termos de capacitação para 

a vida em sociedade e para a prática das competências sociais. As interacções sociais no 

grupo de pares criam oportunidades para aprendizagens sociais únicas e específicas, 

pois o desenvolvimento relacional é um processo dinâmico ou em transformação.  

Foi na década de 70 e 80 que houve mais estudos sobre o papel fundamental que 

as relações entre pares têm na socialização de cada criança. Hartup citado por Almeida   

(2000) argumenta que os pares assumem papéis únicos na socialização da criança ao 

criarem situações e oportunidades de aprendizagem que não são substituíveis por outros 

agentes de socialização.  

Embora muitos investigadores exaltem os aspectos agradáveis das relações entre 

pares – a amizade e as fontes de suporte e validação pessoal, outros não ignoram a 
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necessidade de apontar para o lado negro e, tantas vezes, menos visível das relações 

entre pares a rejeições e a vitimização que podem ser uma permanente fonte de tensão e 

mal-estar psicológico.  

Para Piaget citado por Almeida (2000) o grupo serve como contexto de 

experiências de cooperação, que progressivamente dão lugar à coordenação das 

perspectivas sociais e à progressiva integração e diferenciação dos conceitos no domínio 

social.  

Um grupo ao ser formado deve manter-se coeso durante um longo período, para 

que assim as relações de confiança comecem a existir formando entre os elementos uma 

interdependência positiva. As equipas constituídas pelo professor ao serem heterogéneas 

“transmitem uma atitude contrária à exclusão, em favor da tolerância e do respeito 

intercultural”(Díaz-Aguado, 2000:168). Os alunos aprendem, com esta nova 

metodologia de aprendizagem, a conviver na diferença e a encontrar pontos comuns 

entre eles, fazendo com que a integração dos alunos de culturas minoritárias se realize 

sem dificuldade que subsiste noutro tipo de método e estratégias, caso para o trabalho 

no grupo turma, em que só os alunos sem dificuldade tanto de integração como de 

aprendizagem são protagonistas. Estes protagonistas são fundamentais para o trabalho 

cooperativo com os alunos mais necessitados, devido à forte empatia que mostram ter 

com a turma e em especial, no seio do pequeno grupo. Este poderá ajudar no 

desenvolvimento das relações com quem tem maior dificuldade, visto que são estes 

“líderes que exercem influência sobre o resto da turma”.(Díaz-Aguado, 2000: 170).  

 

1.1 A vida cooperativa   

 

A escola é o lugar onde todos os intervenientes tem um factor importante no 

veículo dos conhecimentos e de trocas de aprendizagens e sociais, mas é na sala de aula, 

em ambiente mais familiar, onde o aluno pode actuar, discutir, decidir, realizar e avaliar, 

e onde se criam as situações mais favoráveis para todas as aprendizagens.  

Pensamos, tal como outros autores, que a vida cooperativa é muito importante, 

uma vez que favorece o desenvolvimento do espírito de equipa, de iniciativa e de 

solidariedade, deixando de infantilizar as crianças. Estes são aspectos que consideramos 

fulcrais no mundo de hoje visto que é na escola que se preparam os alunos para 

enfrentar os desafios que lhes irão aparecer mais tarde. 

Embora estejamos ainda longe da escola inclusiva já muito se fez para contrariar 

esta situação. Exemplos disso são as actividades que são enumeradas, mais uma vez no 

nosso currículo. Essas actividades implicam uma organização cooperativa de 
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aprendizagem que pressupõe formas de trabalho individualizado e em grupo. Assim, 

para que o percurso de aprendizagem do aluno se faça com sucesso deve-se, entre 

outros pontos, “garantir ao aluno a oportunidade de participar em projectos 

comunicativos que impliquem um uso vivo da língua” (currículo:40). Segundo este 

documento é “indispensável manter projectos significativos e formas de trabalho que 

mobilizem de modo produtivo a energia e o interesse dos aprendentes sejam dadas 

oportunidades de se envolverem em tarefas e actos comunicativos que lhes 

proporcionem usos de língua como formas de agir e de interagir” (ibidem:41). Não 

esqueçamos que o aluno é o motor da mudança, mas ele não terá por si só 

aprendizagens significativas, pelo contrário, se usar o diálogo com os outros alargará os 

seus horizontes do saber e culturais. Para que tal aconteça, na nossa opinião, era 

importante que o professor explorasse e fomentasse o diálogo nas suas aulas. Esta 

circunstância faria com que se desenvolvessem dinâmicas de trabalho de grupo no 

espaço de aula., criando nos alunos o hábito de descobrir e de partilhar as aprendizagens 

com os seus pares. 

A pedagogia tradicional dedica maior parte do tempo ao ensino: a actividade 

essencial é realizada pelo professor, tendo apenas as crianças que compreender, 

responder ou efectuar as tarefas imaginadas pelo professor. Não há exigências ligadas a 

uma situação real: está-se no domínio do fazer de conta ou no das actividades em que 

aprender é a finalidade e não o meio.  

No trabalho cooperativo acontece precisamente o contrário, o professor ajuda a 

criança nas suas próprias etapas de aprendizagem. Neste caso as crianças são 

estimuladas pelo confronto com as propostas dos colegas com quem trabalham e são as 

próprias crianças que desenvolvem o essencial da actividade da sua aprendizagem. 

Para Jolibert (2000) o trabalho cooperativo dá especial atenção àquilo que cada 

aluno pode trazer de bom para o seio do grupo, pois os projectos, por exemplo, são 

decididos em grupo, permitindo ao aluno viver os seus percursos autónomos de 

aprendizagem e facilitam a sua inserção num grupo e num meio. Este grupo e este meio 

constituem uma estrutura estimulante, exigente, valorizante, contraditória, conflitual e 

responsabilizante.  

A vida cooperativa permite às crianças construir activamente a sua 

aprendizagem, pois nesta perspectiva o aluno passa por elaborar “projectos de vida, 

projectos-realizações, projectos de aprendizagem cooperativamente definidos, 

cooperativamente construídos, cooperativamente avaliados” (Jolibert,2000:26). Um 

grupo só é grupo quando em conjunto vive e sabe partilhar as alegrias, os entusiasmos, 
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os conflitos, os choques tornando-se progressivamente uma experiência, embora lenta 

mas que conduz a realizações complexas. 

 

1.2. A aprendizagem cooperativa 
 

Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a ser e Aprender a viver juntos 

(Díaz – Aguado, 2000) seriam os pressupostos básicos e essenciais à educação. No 

entanto, não é assim, quando abordamos o tema da integração das minorias étnicas nas 

escolas portuguesas. As minorias apresentam dificuldades de integração na 

escolarização e os professores não sabem como reagir a esta nova vaga nas escolas. Para 

contrariar esta situação é necessário adaptar o ensino à diversidade dos alunos, uma 

opção favorável é precisamente o recurso à aprendizagem cooperativa, pois é preciso 

que todos os indivíduos tenham um papel activo no grupo e colaborem em objectivos 

partilhados, para que a motivação pela aprendizagem e a capacidade do sistema escolar 

se adapte à diversidade dos alunos. A aprendizagem colaborativa visa a partilha de 

responsabilidades entre os companheiros, a compreensão mútua, a pesquisa de um tema 

e a exploração colectiva.  

Para além desta medida era fulcral que os manuais integrassem conteúdos sobre 

a interculturalidade, para que assim se desenvolvesse o respeito pela diversidade 

cultural.  

 

1.2.1.Justificação para uma aprendizagem cooperativa 

 

O mundo está em permanente mudança e cada vez mais se nota uma grande 

evolução em todas áreas. As práticas pedagógicas que anteriormente foram pensadas 

para uma realidade tradicional, em que a homogeneidade entre os grupos de alunos era 

uma constante, já não faz mais sentido. A rápida deslocação das pessoas dos seus locais 

de origem para novos países, fez com que todas as estratégias pedagógicas 

anteriormente pensadas já não fizessem sentido. Hoje em dia espera-se que a escola se 

adapte à nova situação. Agora nas escolas verifica-se uma grande heterogeneidade de 

alunos, por isso se as escolas continuam a seguir as directrizes antigas correndo o risco 

de ver os seus novos públicos sofrerem de desigualdades, em que as oportunidades de 

acesso ao sucesso educativo diminuem. Por isso, é importante fornecer, desde logo, os 

professores de novos recursos para que a dicotomia ensino-aprendizagem se realize de 

igual forma para todos. Estamos assim a fomentar a educação intercultural.  

Os alunos poderão também melhorar as suas relações com os colegas através de 

novas estratégias que o professor poderá começar a realizar. Essas estratégias passam 
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por garantir a interacção entre todos, para que se adquira e treine os pressupostos de 

uma cidadania igualitária, justa e democrática. Desta forma, “os alunos aprenderam a 

cooperar, negociar, questionar, o que é injusto”(Díaz – Aguado, 2000: 125), pois o 

aluno ao cooperar “o sentido de pertença a um grupo é maior” (Baudrit,2000:45). Ao se 

desenvolverem actividades e estratégias deste foro, as diferenças culturais tendem a 

diminuir sobressaindo as mais valias de cada cultura ou grupo minoritário presente na 

turma. Estamos então a trabalhar em conjunto para a tolerância e igualdade de 

oportunidades e contra a exclusão. 

Para que todos estes conceitos se desenvolvam ao mesmo ritmo das mudanças 

sociais é necessário que o aluno se sinta parte integrante do processo do qual faz 

pertence não só como indivíduo, com características únicas e preciosas, mas também 

como elemento de um grupo. É importante que o aluno se sinta integrado e protagonista 

da sua própria aprendizagem.  

 

1.2.2. Modelos de aprendizagem cooperativa  

 

Os modelos de aprendizagem cooperativa partem de três grandes princípios: 

 

� Dividir a turma em pequenos grupos heterogéneos em termos de 

rendimento. 

 

� Incentivar os alunos a ajudar os outros na concretização dos exercícios 

que lhes foram confiados  

 

� Recompensar os alunos pelo resultado obtido como consequência do 

trabalho de grupo  

 

(Díaz-Aguado:2000:126 ) 

 

Os seis modelos seguidamente apresentados são os mais utilizados e 

referenciados por Díaz-Aguado(2000): 

Equipas cooperativas e jogos de torneio. Neste modelo os alunos são distribuídos em 

equipas cujos elementos possuem diferentes graus de conhecimento. Cada uma deve 

preparar-se o melhor possível para o torneio. Neste torneio compete um elemento de 

cada equipa em confronto com o da outra. Ganha aquela que mais pontos conseguir 

juntar.  
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Equipas cooperativas e divisões de rendimento. Este modelo difere do anterior na 

medida em que aqui os alunos demonstram os seus conhecimentos através de exames de 

carácter individual. Neste caso, o aluno só consegue pontos para a sua equipa se 

melhorar a sua performance em relação ao resultado obtido no teste anterior.  

Equipas cooperativas e individualização assistida. Aqui interliga-se a aprendizagem 

individualizada e a cooperativa. Cada equipa tem com quatro a cinco elementos. O 

aluno trabalha individualmente um texto e as unidades relacionadas com o mesmo, 

dependentemente das suas capacidades. Os elementos da mesma equipa realizam as 

tarefas a pares. Pares esses que são escolhidos pelos próprios e cada par auto-corrige-se. 

Quando alcançam mais de 80% fazem a avaliação da unidade “que é corrigida por outro 

aluno-monitor”(Díaz-Aguado 2000:127…). A pontuação da equipa é o resultado das 

pontuações obtidas por todos os elementos e do número de provas realizadas.  

Quebra – cabeças I e Quebra – cabeças II. Estes modelos só diferem no modo de como 

é realizada a avaliação. No Quebra – cabeças II soma-se a nota dos testes individuais, 

obtendo-se as pontuações das equipas. Os conteúdos programáticos devem ser divididos 

num número de unidades igual ao número de membros das equipas. Cada aluno prepara 

a unidade que lhe corresponde conjuntamente com os alunos das outras equipas que têm 

também de preparar essa unidade, denominam-se grupos especialistas. De seguida, cada 

aluno apresenta à sua equipa o trabalho realizado e por fim todos os elementos 

individualmente respondem a questões sobre todas as unidades. Nestes modelos os 

alunos são também avaliados no modo indivudual.  

Aprendendo juntos. Aqui os alunos trabalham em grupos pequenos e heterogéneos. 

Todos os elementos são dependentes uns dos outros. Ganha a equipa que melhor 

realizar a tarefa.  

Investigação em grupo. Os grupos são formados consoante as preferências dos alunos. 

Cada grupo escolhe um conteúdo programático, desenvolve-o conforme as tarefas que 

lhe foi atribuída. O professor tem aqui um papel de orientador ajudando as equipas na 

concretização, o melhor possível, dos seus objectivos. Por fim, cada equipa, deve 

entregar um relatório final sobre o tema e apresentar o resultado a toda a turma. A 

avaliação é feita por todos conjuntamente.  

De todas estas investigações salientamos a eficácia daqueles modelos que têm 

maior enfoque na pré-adolescência ou adolescência, visto que o nosso trabalho realizou-

se com alunos desta fase. Segundo os peritos nesta área, os modelos com maior sucesso 

são aqueles que permitem aos alunos motivados trabalharem com grande autonomia ou 

em equipa em projectos de investigação. 
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Os modelos que desenvolvem a tolerância em contextos culturalmente 

heterogéneos são aqueles que têm por base a formação de equipas, com elementos de 

várias culturas, as quais são avaliadas sobre os mesmos parâmetros. Assim, o sucesso 

será dividido uniformemente por todos, já que o princípio da igualdade está presente. Os 

elementos partilham as experiências e chegam conjuntamente aos objectivos 

pretendidos. Estes factores favorecem o contacto intrapessoal, a aprendizagem e o 

conhecimento sobre as diferentes culturas presentes na turma.  

 Todos estes aspectos são considerados por nós de extrema importância devido 

ao objectivo deste trabalho, já que nos propusemos estudar a integração dos alunos 

estrangeiros numa escola portuguesa através do trabalho cooperativo. Os pontos 

anteriormente referidos foram vivenciados ao longo da implementação do projecto.  

Verificou-se que os alunos de diferentes etnias ao realizarem um trabalho 

cooperativo aumentaram gradualmente o seu conhecimento e a sua motivação no 

decorrer do seu percurso de aprendizagem.  

 Díaz-Aguado (2000) definiu algumas características gerais comuns aos modelos 

de aprendizagem cooperativa a serem seguidas e que nós adaptámos ao nosso contexto: 

1. “Formação de equipas de aprendizagem cooperativa heterogénea com a tarefa de 

preparar cada um dos seus membros numa determinada matéria, estimulando a 

interdependência positiva.  

2.Desenvolvimento da capacidade de colaboração: 

a) Criar um esquema prévio 

b) Definir conceptualmente a colaboração e através de comportamentos especificos 

c) Proporcionar oportunidades de praticar   

d) Avaliar a prática e comprovar, ao longo do projecto, que todos os alunos 

cooperam adequadamente. 

3.Divisão do material em secções  

4.Cada aluno desenvolve a sua secção em grupo. O professor anima e aconselha na 

elaboração de um plano que favoreça um adequado desempenho da tarefa a realizar. 

5.Integração do trabalho nas equipas de aprendizagem cooperativa, de forma que cada 

equipa receba toda a informação que foi elaborada pelos responsáveis do tema.  

6.Realização da avaliação, através de um dos dois procedimentos: 

a) Torneios em grupo  

b) Torneios individuais” 

(Díaz-Aguado,2000:129 e 130) 
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Várias investigações demonstram que os alunos que são alvos de uma 

aprendizagem cooperativa desenvolvem “o rendimento, a motivação, o sentido de 

responsabilidade, a tolerância, o respeito pelas outras culturas e a capacidade de 

cooperação” (Díaz-Aguado, 2000:130). Por estes factores pensamos que a 

aprendizagem cooperativa é muito importante para a educação dos nossos dias sendo a 

melhor estratégia que se adequa ao mundo em que vivemos, diariamente em mudança.  

A aprendizagem cooperativa favorece a interdependência positiva visto que 

alimenta a coesão entre os elementos da turma. Esta estratégia leva a que todos os 

alunos tenham o mesmo estatuto, pois cooperam entre si para alcançar os mesmos 

objectivos. Investigações afirmam que para além destes factos, este tipo de 

aprendizagem cooperativa favorece também a integração e a tolerância de todos os 

alunos.  

Amado e Freire (2002) afirmam que as relações entre pares constituem um 

aspecto fundamental do desenvolvimento socioemocional e sociocognitivo da criança e 

do adolescente, contribuindo forma decisiva para a construção social do conhecimento, 

para o conhecimento de si próprio e dos outros. O aluno ao pedir ajuda e ajudar a 

ensinar e a aprender, melhora a sua situação, tal como a sua própria aprendizagem. A 

oportunidade de aprendizagem para os alunos com língua materna diferente à de 

escolarização é favorecida por estes aspectos, porque com as trocas de aprendizagem 

entre eles, todos aprendem conjuntamente.  

O modelo tradicional reflecte o oposto ao anterior referido, pois neste modelo a 

competitividade é muito grande fazendo com que quem apresenta maior dificuldade de 

aprendizagem, nomeadamente, os alunos estrangeiros, tenham maior insucesso, 

havendo assim maior discrepância entre todos. Portanto, para que esta situação não 

aconteça é importante que o modelo a seguir seja o já referido por nós, o da 

aprendizagem cooperativa, que apresenta como vantagens a igualdade de oportunidades 

para o sucesso escolar através da modificação do tipo de avaliação e o “reconhecimento 

para todos os alunos”(Díaz-Aguado, 2000: 133). Esta modalidade de avaliação permite 

desenvolver igualmente o espírito de amizade, principalmente, entre colegas de culturas 

diferenciadas, porque como já mencionámos, ao partilharem o mesmo objectivo, 

formam laços comuns. Estamos também perante uma educação para os valores.  

Entrevistados de algumas investigações sobre o tema afirmam que ao utilizarem 

este modelo, os alunos estrangeiros, que a princípio demonstraram, para além da fraca 

aptidão para a L2, o insucesso na integração e na aprendizagem, alcançaram com maior 

facilidade o sucesso, uma melhor integração e aquisição da L2 nos alunos estrangeiros. 

Portanto, podemos afirmar que esta metodologia ajuda a ultrapassar as dificuldades que 
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os alunos recém-chegados apresentam, ao contrário do que acontece normalmente com 

o ensino tradicional.  

Na perspectiva estudada, as relações entre os alunos aumentam e melhoram 

consideravelmente, proporcionando um ambiente semelhante para todos eles devido à 

realização de actividades impensáveis noutros modelos. Tal como refere Díaz-Aguado    

(2000:139) “a interacção entre colegas é um fonte de reciprocidade, conflito e 

autonomia”. 

Através de vários estudos que foram realizados ao longo do tempo, verificou-se 

que os conflitos sociocognitivos entre adolescentes permitem, de uma forma geral, 

alargar o conhecimento moral, especialmente em turmas não homogéneas. Estas 

discussões entre alunos criam, tanto a curto como a longo prazo, um aumento 

substancial a nível do raciocínio de cada indivíduo envolvido (139). Com estas 

interacções, os adolescentes adquirem a consciencialização positiva sobre o outro, 

ficando deste modo preparados para as mudanças velozes que o mundo atravessa, 

tornando-se assim cidadãos mais tolerantes para a heterogeneidade global.  

Nenhum professor fica indiferente à mudança de atitude dos seus alunos, porque 

nota uma melhoria significativa na aceitação de uma opinião contrária, permitindo um 

clima de aula favorável à tolerância e ao respeito nas interacções realizadas e sobretudo 

nota um desenvolvimento comunicativo, pois a comunicação é a base das relações, 

relacionar-se é comunicar-se (Viñas Cirera: 2004). 

A comunicação tem um papel muito importante na convivência. Podemos 

constatar isso nos progressos manifestados que os professores e os alunos alcançam nas 

suas relações.  

Esta acção é uma tecnologia básica na escola. Quando falamos em tecnologia, 

abordamos o conceito como o uso de técnicas de uma determinada maneira. As 

ferramentas da comunicação são utilizadas tanto pelos professores como pelos alunos 

nas suas relações habituais nas aulas e na escola em geral e especialmente no exercício 

da acção tutorial.  

Sabe-se que ao comunicar se aprende. Por isso, podemos reafirmar mais uma 

vez, que o papel do aluno não é passivo, como no modelo tradicional, mas sim activo, 

no qual a comunicação passa a realizar-se em círculo em detrimento do sistema 

horizontal (O´Connor e Seymour citado por Viñas Cirera:2004). 

Não podemos esquecer que a comunicação não se realiza de modo igual, já que 

cada um tem a sua personalidade, a sua forma de comunicar, a sua cultura. 

Defendemos, tal como outros já o fizeram, nomeadamente Covey (citado por 

Viñas Carera:) que a comunicação deve ser orientada por dois comportamentos 
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fundamentais: ganhar-ganhar e primeiro compreender e depois ser compreendido. Só 

assim, a actividade comunicacional e relacional sairá vencedora para ambas as partes.  

 

2. Os intervenientes da aprendizagem cooperativa  

 

2.1  O aluno  

 

O aluno através da sua aprendizagem assume também o papel de protagonista na 

educação e por isso deve ter uma parte activa e responsável no que respeita à 

convivência.  

Vários investigadores, nomeadamente Vinãs Cirera (2004), destacam a 

importância de repensar a função do aluno como núcleo fundamental na escola, 

defendendo que o aluno é muito importante nas actividades tutorais.   

Características do aluno:  

� É activo na aprendizagem; 

� Expressa a aprendizagem através de resultados; 

� Dedica tempo e esforço à aprendizagem; 

� Desenvolve a sua autonomia e o seu projecto de vida; 

� Obtém resultados ajustados às suas possibilidades; 

� Constrói valores socializadores; 

� Colabora no grupo ajudando na aprendizagem de todos (papel 

enriquecedor); 

� Estabelece relações de apoio na aprendizagem com os companheiros; 

� É um promotor da convivência com os seus companheiros; 

� Identifica-se e vive satisfatoriamente com o grupo e com a 

instituição; 

� Colabora e participa no governo e na gestão da escola; 

� Estabelece relações positivas e de trabalho com os companheiros, 

professores e toda a comunidade educativa. 

  

Nestas características está implícito que o aluno tem e deve participar em todos 

os momentos e ao mesmo tempo com todos. Para tal, é necessário que ele desenvolva a 

sua inteligência emocional, porque as relações não dependem só da boa vontade de cada 

pessoa, mas também da destreza de cada um. A relacionar-se, aprende-se! (Vinãs 

Cirera:2004)  
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Devido à sua importância falaremos, de um modo mais aprofundado sobre esta 

última. A inteligência emocional permite-nos melhorar os elos entre todos os elementos 

do grupo o que causa a inter-ajuda entre iguais. Quando este ponto for ultrapassado 

estaremos no caminho certo para que a participação de todos seja activa e a convivência 

pacífica porque as habilidades de pensamento, através das expressões de emoções e 

sentimentos, se concretizaram.  

Portanto, é importante encorpar estes itens no currículo e no trabalho diário da aula. 

Este conceito envolve algumas capacidades do aluno de extrema importância, são elas: 

� Conhecimento das próprias emoções; 

� Capacidade de controlar as emoções; 

� Capacidade de motivar-se a si mesmo; 

� Reconhecimento das emoções dos outros – a empatia; 

� Controlo das emoções. 

 

As capacidades da inteligência emocional e relacional desenvolvem-se sempre a 

partir das aptidões iniciais através da aprendizagem, seja por imitação e modelagem, 

seja por processos mais formalizados de aprendizagem. Assim sendo, podemos mesmo 

afirmar que conviver em e com harmonia não é um resultado do acaso.  

Salientamos que o trabalho cooperativo assenta em quatro pilares: Cooperação, 

Comunicação, Tolerância e Inteligência emocional.  

O aluno para conseguir atingir sucesso e aprender cooperativamente tem de: 

Escolher, organizar, regular, discutir, criticar, avaliar, empenhar-se, responsabilizar-se, 

realizar, comentar, viver, ou seja tem de ser ele próprio respeitando sempre o outro 

construindo o seu saber com a ajuda do outro. (Jolibert:2000) 

 

2.2. O professor  

 

No ensino cooperativo o professor assume um papel partilhado e não exclusivo 

da transmissão do saber, pois nesta metodologia o aluno apresenta-se como membro 

activo no seu processo de aprendizagem, tornando-se também ele decisivo nas escolhas 

das actividades.  

Contrariamente ao método tradicional, é exigido ao professor, inovação e 

criatividade, para que assim se crie uma interacção saudável na sua relação com o aluno, 

fundamental em ambientes heterogéneos. Postic (2007:123)  sublinha que “o docente é 

o mediador entre o mundo social actual e a criança” 
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Na tabela abaixo resumem-se, de acordo com Díaz-Aguado (2000), as evoluções 

dos papéis do professor na passagem do modelo tradicional para o modelo cooperativo.  

 

 

 

Quadro 1 - Características evolutivas do papel do professor 

Modelo Tradicional Modelo Cooperativo 

Transmissão da informação e do saber Mediação na construção do conhecimento 

Redução da distância face ao aluno Afastamento na relação profesor/aluno 

Aumento do poder referencial 

Aumento da eficácia para educar os 

valores 

Percepção diminuta em relação ao grupo 

turma 

Desenvolvimento da tolerância  

Visão homogénea dos alunos  Adaptação à diversidade  

Exigência disciplinar Diminuição de controlar a conduta 

negativa 

Escassez de instrumentos diagnósticos  Eficácia dos instrumentos para a 

diversidade da turma 

  

3. A tutoria como modelo de aprendizagem 

 

A tutoria distingue-se do trabalho cooperativo por diversos factores. Em 

primeiro lugar, os tutores não ocupam uma posição hierárquica e a sua principal função 

consiste em ajudar os pares que mostrem certas dificuldades. Normalmente, estão 

responsáveis por um grupo de três ou quatro colegas. Eles não são obrigatoriamente 

escolhidos entre os melhores alunos e a diferença de idades não é incontornável. Para 

além disso, a grande parte dos tutores funciona em regime de voluntariado e é o 

professor que os escolhe, mas com o prévio acordo destes.  

A tutoria é realizada em todos os níveis de ensino, desde o primeiro ciclo à 

universidade. Foi no Reino Unido que se conheceram as primeiras iniciativas a nível 

universitário. Mais tarde, e após o Canadá, foi a vez dos Estados Unidos da América, 

por exemplo na Universidade de Havard. No entanto, e devido a um novo movimento 

social, as universidades americanas tentaram encontrar uma resposta para o fluxo de 

estudantes recém – chegados: a tutoria intercultural que tem como objectivo associar 

um estudante do país de acolhimento com um par não anglófono. O primeiro ajuda o 

segundo na nova língua, na sua integração social ou nas suas aprendizagens 
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disciplinares/curriculares, pois a grande maioria dos estudantes estrangeiros tem grande 

dificuldade em participar nas aulas e até em debates académicos, devido ao fraco 

conhecimento da língua.  

Os objectivos da acção tutorial são-nos apresentados por Escámez Garcia e Alés 

citado por Vinãs Cirera (2000:92), sendo eles:  

� Modificar estruturas de comunicação; 

� Identificar problemas e alternativas; 

� Agrupar e ordenar problemas; 

� Estabelecer metas compatíveis; 

� Criar confiança; 

� Trocar opiniões e emoções. 

 

Contudo também existem outras perspectivas nesta área. A Comunity Language 

Learning é outra didáctica não convencional e tem origem nos trabalhos de C. Curran, 

que defende a aprendizagem em grupo, adaptando um dispositivo pedagógico inspirado 

na psicanálise. (Tavares 2007:30) 

Foi Vygotski (citado por Baudrit:2003) que iniciou a noção de interacção de 

tutoria que permite explicar o progresso dos alunos fracos. Os seguidores deste 

investigador, designadamente Bruner, defendem que as crianças tutoras não agem ao 

acaso, elas trabalham com o objectivo de ajudar o colega a progredir na aprendizagem.  

Nos Estados Unidos da América aceita-se a concepção de que os alunos podem 

ensinar uns aos outros, sempre com supervisão de um adulto.  

Harturp (citado por Díaz-Aguado, 2000) refere que existe uma zona de 

desenvolvimento próxima e que esta é a diferença entre o nível de desenvolvimento 

actual do aluno e o seu nível de desenvolvimento potencial posto em evidência pelas 

capacidades a resolver um problema com a ajuda do outro. O aluno competente é o 

tutor, tornando esta relação fortemente assimétrica, o que contribui para um aumento 

significativo e diversificado de trocas. Aqui o tutor adopta uma posição de expert, ou 

seja, o aluno mais competente ajuda muitas vezes o seu companheiro. Para uma criança 

o papel de tutor não vem de si, ele pode estar ligado às condições particulares ou a um 

contexto mais ou menos preciso.  

Em caso de dificuldades, ele fornece-lhe explicações para as dissipar. No 

entanto, há uma desvantagem: o aluno com maior dificuldade não reflecte sobre os 

problemas, porque o tutor ajuda-o sem o questionar. A isto apelidamos de interacção 

tutorial.  
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Estudos realizados em 2001 por Gaiffe (citado por 2002) provam que nos grupos onde  

existe trabalho tutorial o progresso das aquisições da aprendizagem é maior e à medida 

que é pedida maior interactividade, estes (o tutor e o tuturado) também se demarcam 

dos restantes. Tutor vem do vocábulo latino que significa proteger. Nesta linha Baudrit 

defende que logo que um aluno é encarregado por ensinar os pares estão a ajudá-los na 

aquisição das aprendizagens. Gaiffe verificou que nessa relação salienta-se o factor de 

“co-construção”, em que os conhecimentos se cruzam e onde o sucesso se faz notar, 

porque os tutorados participam ao mesmo tempo que os tutores. A co-construção é 

considerada como pôr em comum, pelos parceiros, a parte de conhecimento de cada um 

para que ao se juntar essa parte se faça um todo.  

 

3.1. A tutoria intercultural  

 

Embora com outro nome, este modelo já era usado nas escolas do início do 

século XIX. Era então chamado o ensino mútuo que consistia em ensinar, pelos alunos 

mais velhos ou os melhores, segundo linhas orientadoras do professor, a leitura, a 

escrita, e o cálculo a grupos de cerca de dez alunos. Estes alunos eram apelidados de 

“sous –maîtres”.  

Durante os anos 50 e 60, os EUA foram confrontados com uma imigração 

massiva, especialmente dos países da América Central. Com estes recém-chegados, a 

outra minoria étnica, esta de origem africana, começa a ter problemas de integração e 

são mesmo lançadas politicas de segregação.  

A Europa também conhece este movimento por esta altura aliado ao forte 

crescimento económico. Os países da Europa Central e de Oeste recebem os habitantes 

dos países mais sub-desenvolvidos.  

As crianças recém-chegadas vão frequentar as escolas do país de acolhimento. 

Contudo, como não conhecem a língua de escolarização, surgem algumas dificuldades 

na sua integração não sendo mesmo, em muitos casos, aceites na escola. Ladmiral 

(1989:21) afirma que “a comunicação intercultural é desde logo um problema de 

comunicação verbal”. Pois, em todos estes meios, os professores não sabem como gerir 

tal situação, mais ainda quando a integração não é conseguida ou é deficiente. Por isso, 

surge o conceito de tutorado intercultural que consiste em colocar em pequenos grupos, 

alunos de diferentes culturas e etnias (cultura de acolhimento e cultura estrangeira ou 

duas culturas estrangeiras ou dois níveis de integração). Uns (os tutores) ficam 

encarregues de ajudar os outros (os tutorados) no que eles precisarem.  
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Todos os projectos que se seguiram tiveram como objectivo favorecer a 

integração das minorias étnicas e consequentemente prevenir certos problemas sócio-

étnicos. Com esta estrutura, os tutores tem uma grande margem de manobra, para que a 

integração das minorias seja mais facilitada, abrindo o caminho para o sucesso. O tutor 

também ajuda a que os outros se abram à cultura do colega de etnia minoritária, porque 

faz com que este seja mais respeitado ao fazer conhecer a sua cultura e a sua maneira de 

ser. Neste caso, podemos também falar da aprendizagem intercultural, que “consiste em 

aprender a se transformar na relação com o outro, diferente pela da sua cultura, sem 

perder a sua identidade, para comunicar e agir eficazmente com ele” (Halluin,2004 :22). 

Os objectivos desta aprendizagem envolvem três aspectos: saber – ser, saber-fazer e os 

saberes, mais concretamente:  

Saber-ser: capacidade de descentralização em relação à sua própria cultura para 

favorecer uma atitude de abertura, de aceitação da diferença e de empatia.  

Saber-fazer: comportamentos e atitudes a adoptar ou evitar para criar uma atmosfera 

favorável às situações de trocas. 

Saberes: conhecimento sobre a cultura, sobre as práticas e usos em vigor, isto é, 

compreender o ambiente e a descodificação das situações.  

Assim, a tutoria intercultural ao ser implementada e praticada frequentemente na 

escola mostrou-nos que, como já foi anteriormente mencionado, as minorias étnicas ao 

chegarem às escolas da cultura dominante tinham a ajuda de colegas, outros alunos, 

para ultrapassar as dificuldades de integração.  

Ao aluno recém-chegado damos-lhe o nome de tutorado e ao outro aluno 

chamaremos-lhe de tutor. Este tem a função de ajudar o primeiro nas aprendizagens 

escolares.  

No princípio a comunicação entre os dois faz-se principalmente através de 

gestos e olhares, ou seja, através da comunicação não verbal, devido à falta de 

conhecimento da língua por parte do recém-chegado. Baudrit (2000:39) defende que a 

aquisição da língua é o ponto forte da tutoria intercultural. O encontro entre culturas é 

associado a este modelo. O que leva a que se utilize o conceito de tutoria recíproca, ou 

seja, por exemplo um aluno português ensina um aluno ucraniano e vice-versa. 

Portanto, podemos afirmar que se trata de uma relação familiar, isto é, o tutor é a pessoa 

que está mais próximo do tutorado compreendendo os seus problemas, como dele se se 

tratassem e por ele mesmo vividos. (Baudrit:2002) Nesta relação é utilizada o máximo 

de estratégias, privilegiando-se o modo experimental e salientando-se as reacções, o 

funcionamento e o trabalho de cada um. É uma verdadeira experiência intercultural.  
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Segundo Braudit, estas situações, para que se tornem casos de sucesso, levam o 

seu tempo: “Le temps, c´est le prix à payer pour que les apprentissages scolaires 

collectifs se réalisent”(2002:39).Também este autor defende que para que este tipo de 

tutoria tenha o maior sucesso possível é necessário que reúna algumas características 

por parte do tutor e por parte do grupo ao qual pertence. Assim sendo, o tutor deverá 

mostrar uma predisposição para tutorar um colega, ou seja, deve estar intrinsecamente 

nele o gosto por ajudar o outro, deverá também se possível ter passado pelo que está a 

passar o recém-chegado, para que assim conheça as dificuldades inerentes a este tipo de 

situação. Por último, o professor deveria ser alguém que defendesse uma metodologia 

activa, em que o aluno fosse parte dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, onde 

as trocas entre todos fossem uma constante. Deste modo, estaríamos perante o quadro 

ideal para o sucesso.   

As interacções entre crianças, não são reflectidas, pelo contrário, a ajuda é 

espontânea, as trocas experimentais, o diálogo intuitivo tal como a resolução dos 

problemas. É por esta razão que autores como Gilly (por citado Baudrit, 2002) preferem 

o conceito de co-élaboration, no qual os intervenientes trabalham em conjunto, 

entendem-se e cooperam descobrindo em co-élaboration o resultado das suas 

aprendizagens.  

Importante também, para que o sucesso aconteça, é o facto do aluno poder 

participar activamente na organização das tarefas da sala de aula, a isto chamamos de 

democracia participativa (Díaz –Aguado: 2000) na qual a acção tutorial tem grande 

relevo, pois favorece a criação de pequenos grupos e consequentemente a 

responsabilização de cada elemento desse grupo pelos outros elementos do mesmo 

grupo. Para além, favorece também a discussão de percepções diferentes, ideal para o 

alargamento do conhecimento e dos pontos de vista dos participantes. A esta 

perspectiva Baudrit (2002:43) apelida de “cooperação com controvérsia”, ou seja, ele 

afirma que esta cooperação faz evoluir as atitudes de cada um tendo em conta o tema 

debatido. Enquanto o debate derruba uma ideia, na cooperação com controvérsia as 

ideias chegam a consenso e não existe rejeição das ideias opostas. A cooperação com 

controvérsia permite tomar em atenção a importância dos pares para encorajar e motivar 

os esforços pessoais. Existe, também, forte interdependência entre os colegas, porque 

ela é por natureza conflituosa (ideia e maneira de pensar), incentiva a troca e a 

interacção, ao permanente questionamento mútuo para chegar a um consenso, fazendo 

com que as relações inter étnicas sejam favorecidas e interiorizadas pelos membros do 

grupo.  
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Variados estudos já realizados comprovam a eficiência do trabalho tutorial entre 

alunos com rendimentos escolares diferentes, ou seja, o aluno com maior capacidade 

ajuda o aluno com maior dificuldade, a ultrapassar os obstáculos de aprendizagem. No 

entanto, o sucesso desta parceria só se manifesta quando é realizada através de 

actividades atractivas e significativas (Díaz-Aguado:2000) que visam uma maior e mais 

aberta interacção e cooperação entre os colegas, criando assim, o gosto pela 

aprendizagem, uma efectiva diminuição dos preconceitos e uma distribuição do êxito 

entre os alunos (Díaz-Aguado: 2000), especialmente os de minorias étnicas. Outro 

enfoque desta perspectiva, é o facto desses alunos desenvolverem a competência 

linguística, o que é importante para a sua adaptação no meio escolar. Estamos então a 

trabalhar para a igualdade de oportunidades na qual cada um não tem de optar entre “a 

adaptação escolar e a identificação com o próprio grupo cultural”(Díaz-

Aguado,2000:180), mas sim conjugar estes dois factores através de actividades 

culturalmente significativas para os alunos em questão.  

Todavia, a tutoria e nomeadamente a tutoria intercultural não dispensa a 

presença do professor. Só assim esta nova maneira de aprendizagem tem sucesso, visto 

que só o professor pode apresentar e supervisionar as actividades e os conteúdos que 

depois serão realizados e aprendidos pelos alunos. Similarmente o professor e os alunos 

debatem os pontos fortes e os pontos fracos de cada actividade e consequentemente de 

cada aluno. Podemos dizer que são como uma equipa, partilhando os sucessos e 

insucessos uns dos outros.    

Cada vez mais este método ou estratégia apresenta um maior número de 

seguidores, visto que “favorece uma aproximação colectiva das dificuldades 

individuais”(Baudrit 2002:18) e é socialmente enriquecedora, devido à sua característica 

interaccional entre todos. Baudrit (2002:40) refere ainda algumas vantagens deste 

modelo, as quais pensamos que são importantes relembrar. O aluno que está sujeito a 

este modelo não corre o risco de se sentir inferiorizado, pois cada um a sua parte no 

processo de aprendizagem, visto que um com as suas capacidades ajuda o outro a 

adquirir uma língua estrangeira e assim os dois vão aperfeiçoando essa mesma língua. 

Ao utilizar-se este modelo podemos estar a atenuar as barreiras entre as culturas, porque 

ao existir no grupo, alunos de grupos étnicos diferentes estes ao trabalharem em 

conjunto aprendem a superar as diferenças. Não podemos esquecer que a grande 

característica da tutoria é a cooperação. Ajudar um colega, aconselhá-lo ou pedir ajuda 

(apoio), todas estas acções fazem parte de um sistema cooperativo e não competitivo e 

onde existe um tutoria cooperativa, as relações inter étnicas tendem a melhorar e os 

possíveis preconceitos tendem a acabar. 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – TRABALHO DE CAMPO 
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CAPITULO I -  Metodologia de investigação  

1. Motivação e objectivos  

No mundo de hoje existem cada vez mais trocas de saberes, bens e pessoas. Os 

países defrontam-se com esta realidade sem meios para que a integração dos novos 

habitantes se realize. A escola não está indiferente a tal situação, na medida em que nela 

se verifica uma grande mudança sócio-cultural. Os professores em Portugal, por sua 

vez, também se debatem com esta problemática, por vezes com poucos recursos para 

resolver, nomeadamente, a fraca aquisição da língua portuguesa dos alunos estrangeiros. 

Com alguma frequência assistimos ao isolamento destes alunos ou à constituição de 

pequenos grupos minoritários, por vezes muito fechados em si próprios. Mesmo os 

alunos pertencentes à maioria, no nosso caso os alunos lusos, por vezes têm dificuldades 

em interagir com esses grupos. Por isso, pensamos que é importante contribuir com 

actividades estimulantes e inovadoras para mudar esta realidade, pois há uma escassez 

de estudos nesta área que acompanha inovações. Para tal, criámos um clube onde todos 

poderiam aprender e ensinar cooperativamente. Os moldes deste clube surgiram na 

sequência de uma experiência Erasmus que tive enquanto aluna no ensino superior, pois 

estive a estagiar em escolas francesas que seguiam um modelo semelhante ao que 

pretendi implementar nesta escola em Lisboa e onde fui docente. Tratou-se de um 

projecto de investigação – acção, através do qual se pretendem atingir os seguintes 

objectivos:  

� Facilitar o processo de integração dos alunos imigrantes de uma escola do 2º e 3º 

ciclos;  

 

� Contribuir para a integração dos alunos estrangeiros recém-chegados numa 

instituição escolar através de uma estrutura de apoio; 

 

� Favorecer o desenvolvimento de competências sociais nos alunos portugueses e 

imigrantes; 

 

� Acompanhar o processo de criação e de desenvolvimento de um dispositivo de 

apoio à integração de alunos estrangeiros recém-chegados; 
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� Perceber como se reflecte na integração social e académica dos alunos estrangeiros 

recém-chegados o apoio dado pelos colegas portugueses e da mesma nacionalidade 

já integrados;  

 

� Conhecer os processos/ formas de ajuda entre pares para integração de alunos 

estrangeiros recém-chegados; 

 

� Experimentar e dar a conhecer algumas estratégias de aquisição da Língua 

Portuguesa que simultaneamente valorizem o diálogo intercultural.  

Sob o ponto de vista de investigação, o nosso projecto foi orientado por um conjunto de 

questões, a saber:   

- Como é que a existência de uma estrutura de apoio (clube) se reflecte na 

integração de alunos estrangeiros na escola? Qual o papel dos pares nessa integração?  

 

- Como é que os alunos que frequentam esse clube melhoram a aquisição da Língua 

Portuguesa? 

 

- Como é que a tutoria intercultural ajuda na integração de todos os alunos? 
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 2. Opções metodológicas  

2.1 Esquema geral de investigação  

O campo de estudo deste projecto é o ensino básico focando os nossos 

objectivos na integração dos alunos estrangeiros recém-chegados bem como na de 

outros alunos que farão parte do clube. De seguida, abordaremos a metodologia da 

investigação – acção, visto que foi esta metodologia que nos pareceu a mais adequada a 

utilizar, tendo em conta as características do que se pretendia estudar, ou seja, com este 

projecto gostaríamos de dar a conhecer uma medida inovadora que ajudasse na 

integração e na aquisição da língua portuguesa em alunos estrangeiros. Tal veio a 

acontecer com a criação do Clube de Português. Para além disso tentámos com essa 

medida compreender a nova realidade que nos proponhamos criar.   

Cortesão e Stoer (citados por Fernandes, 2006:2) afirmam que “o professor, 

através da metodologia de investigação – acção, pode produzir dois tipos de 

conhecimento científico: um que se baseia no professor como investigador e outro que 

se baseia no desenvolvimento de dispositivos pedagógicos (o professor como educador). 

A formação deste professor, simultaneamente investigador e educador, realiza-se 

através da concretização da interface da educação intercultural. O desenvolvimento 

desta interface torna possível a gestão da diversidade pelo professor. Esta diversidade, 

presente quer na escola, quer na sala de aula mais especificamente, pode ser vista como 

uma fonte de riqueza para o aprofundamento da natureza democrática da escola e do 

sistema educativo”.  

Lewin, (citado por Fernandes:2006) o pai desta metodologia, apresentou um 

modelo dividido em várias etapas cujo investigador deve seguir para que assim aprenda 

através da própria experiência:  

1. Ideia geral ou problema a resolver; 

2. Recolha de informação que permite clarificar o problema; 

3. Planificação geral; 

4. Implementação do planificado; 

5. Reflexão e avaliação de cada etapa da investigação; 

6. Planificação das próximas etapas 

 

Os autores que defendem esta metodologia referem que estas etapas se fazem numa 

espiral reflexiva na qual o investigador deve, à medida que o plano vai evoluindo, parar 

regularmente para que esses momentos sejam de  construção e reconstrução numa 
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sucessão de situações de acção em sociedade (Gaspar, 2007). Na figura 1 pretendemos 

ilustrar através de um esquema, as diferentes etapas desta metodologia e a relação entre 

elas.  

 

Figura 1 – Ciclo de investigação-acção 

Explicitando melhor estes conceitos, o investigador ao reflectir gera um novo 

conhecimento acerca do sistema em que está inserido e tenta mudá-lo para melhorar a 

situação social dos indivíduos nos quais o estudo esta centrado.  

Chagas (2008) menciona que esta metodologia é “apelativa e motivadora” 

porque é centrada na prática e na melhoria das estratégias utilizadas devido à reflexão 

permanente ao longo do percurso de investigação. Segundo esta autora “o 

investigador/actor formula primeiramente princípios especulativos, hipotéticos e gerias 

em relação aos problemas que foram identificados; a partir destes princípios, podem ser 

depois produzidas hipóteses quanto à acção que deverá mais provavelmente conduzir, 

na prática, aos melhoramentos desejados. Essa acção será então experimentada e 

recolhida a informação correspondente aos seus efeitos; essas informações serão 

utilizadas para rever as hipóteses preliminares e para identificar uma acção mais 

apropriada que já reflicta uma modificação dos princípios gerais. A recolha de 

informação sobre os efeitos desta nova acção gera hipóteses posteriores e alterações dos 

princípios, e assim sucessivamente…”.   
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Esta metodologia tem como objectivo a de “promover mudanças sociais”, visto 

que é um tipo de investigação na qual o investigador se envolve activamente (Bogdan e 

Biklen, 1994).  

A investigação-acção contribui para  a participação mais activa do professor, como 

agente de mudança. Com esta metodologia o que queremos é modificar a escola, palco 

da nossa acção. Estas mudanças só acontecem se a comunidade educativa também se 

envolver na acção-reflexão-acção. Nesse sentido, a investigação-acção surge como uma 

metodologia eficaz, permite criar conhecimentos teóricos a partir de uma reflexão sobre 

a prática, transformar o problema aos uma reflexão sobre a prática e  evoluir 

profissionalmente. 

Na verdade a reflexão sistemática sobre a prática educativa com o objectivo de a 

transformar e melhorar é um dos grandes contributos da investigação-acção. Portanto, o 

professor/investigador ao optar por esta metodologia tem um papel muito importante na 

mudança de consciência e das estratégias da acção educativa.   

A metodologia de investigação-acção inclui a observação participativa que têm 

como objectivo “ investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto 

natural” (Bogdan e Biklen, 1994: 16) e tornar o estudo mais credível aos olhos de toda a 

comunidade científica, pois com as inferências retiradas das observações poderemos 

mostrar com maior fidelidade e validade os acontecimentos durante as intervenção tanto 

dos alunos como do investigador.  

No nosso caso, o processo apresenta três fases, a inicial, a de desenvolvimento e 

a final, as quais apresentaremos posteriormente em forma de esquema. Cada fase 

corresponde temporalmente às etapas do processo realizado. Sendo assim, na primeira 

fase incluímos a definição do problema, a recolha bibliográfica para que pudéssemos 

compreender a real importância e a pertinência do problema a ser estudado. Foi nesta 

mesma fase que se fizeram os primeiros contactos com a escola onde se viria a 

implementar o projecto, bem como o diagnóstico da situação. Posteriormente, divulgou-

se o clube junto aos directores de turma para que estes o transmitissem aos alunos 

interessados. Ainda nesta fase abrimos a s portas da biblioteca para que o clube 

começasse. Na última fase avaliamos o projecto e reflectimos sobre o mesmo retirando 

as conclusões e lançando algumas pistas para o futuro. 
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Figura 2 – Caracterização do nosso processo de investigação-acção 
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2.2. Técnicas de recolhas de dados  

 

2.2.1. Observação participante 

 

No nosso caso esta observação decorreu de forma natural, dada a nossa 

implicação prática e presencial no clube, decorrente da investigação-acção da nossa 

própria prática. Este facto levou a que compreendêssemos melhor a situação social e 

educativa em que os alunos estavam inseridos, visto que há uma maior interacção entre 

o professor/investigador, os alunos e os outros intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem.  

Os registos foram realizados através de notas de campo (ver anexo I), devido às 

características inerentes que apresentam, sobretudo grande abertura, flexibilidade e 

estudo da situação no seu meio natural ou ao comportamento em situação (Estrela A.: 

1986), sem que os indivíduos se sintam coagidos. Neste caso, o investigador fica sujeito 

a ocorrências imprevistas, tão frequentes no quotidiano escolar. Tal como refere Estrela 

A. (ibidem) a “observação desempenha um papel central na montagem do dispositivo 

experimental”, pois também estas notas implicam reflexões pessoais das práticas 

educativas e das actividades realizadas pelos sujeitos da acção. 

Como temos vindo a referir, fizemos parte integrante do processo, participámos em 

todas as fases do projecto e consequentemente em todas as sessões do clube. Como 

investigadora, estava a estudar a minha própria prática pedagógica e isso obviamente 

levantou problemas de objectividade do observador. Por isso, optei pelo uso constante 

do bloco de notas, por vezes após cada sessão (Anexo I).  

No início, as observações eram muito focadas nos alunos e progressivamente fui 

introduzindo notas de auto-observação e de reflexão sobre o processo. 

 

2.2.2. Alguns dados de carácter sociométrico  

 

Optámos também pelo estudo da posição dos alunos do clube, nas suas 

respectivas turmas. O interesse pela sociometria surgiu nos anos 30 e 40 por Moreno. 

Este foi um período de grandes estudos sobre a qualidade das relações no grupo. A 

entrevista sociométrica é então utilizada por uma grande parte dos investigadores. Essas 

investigações preocupavam-se essencialmente em estudos a maneira como aplicar os 

testes e os conceitos a serem utilizados. Mas foi a partir dos anos 70 que os estudos 

sociométricos ganham importância, porque os resultados mostram segurança e 

fiabilidade a partir da idade escolar (Almeida:2000).  



 82 

A obra de Moreno (considerado o pai da sociometria) revela-se muito 

importante, na medida em que na análise que se fará nas relações entre pares existiam 

vários níveis de interacções social, pois o indivíduo ao pertencer a um grupo interagem 

diferentemente com vários elementos pertencentes ao mesmo, podendo o mesmo 

indivíduo ter vários papéis, ou seja, para uns ou num grupo restrito, ele poderá ser 

considerado o líder, aquele que é mais popular entre todos. Em outros casos, estando ele 

inserido noutro grupo poderá até pertencer ao grupo dos rejeitados. Nestas situações, 

estão dois conceitos que importa salientar: o grupo popular e o grupo rejeitado. 

Considera-se que o indivíduo pertence ao grupo popular quando mostra ter um 

“comportamento amistoso e pouco conflituoso, cooperativo e respeitador das regras, 

pelo contrário, quem pertence ao grupo rejeitado, é normalmente aquele indivíduo que 

demonstra um padrão de comportamental agressivo e desviante em relação à norma do 

grupo” (Almeida,2000:50).  

Agregados a estes grupos, Moreno estabelece a distinção entre aspectos morais 

exercidos na vida relacional de um grupo: 

A popularidade, que diz respeito ao nível sócio-afectivo, de aceitação e de 

empatia que um indivíduo goza no grupo; 

A amizade diz respeito a uma experiência interpessoal recíproca e mais próxima.  

Assim, enquanto a popularidade se relaciona com a opinião que os outros têm 

acerca de um sujeito, a amizade refere-se a uma experiência vivida normalmente a dois.  

Na opinião de alguns investigadores, o comportamento social é o principal 

determinante da posição social que a criança ocupa no grupo em termos de estatuto 

sociométrico. Almeida (2000) defende que as preferências sociais dizem respeito ao 

modo como um dado indivíduo se comporta em contextos sociais e como reage 

conjuntamente com os colegas em grupo e não tanto ao aspecto físico, rendimento 

escolar e capacidades atléticas que levam a escolha de um determinado colega.  

Falemos a outra característica referente ao presente estudo: o aluno estrangeiro. 

Este factor pode causar afastamento dos seus pares, mas é a maneira como esse aluno 

reage que determinará o seu estatuto social no grupo. Ser estrangeiro não significa ser 

rejeitado e não é uma condição que exclua a popularidade do aluno. Estudos já 

realizados afirmam que são as crianças com pouca auto-estima que tendem a ter maior 

dificuldade na relação com os pares, mas também as condições pessoais e sociais podem 

funcionar como factores positivos ou negativos. Assim, podemos afirmar tal como 

outros autores, que o comportamento que o sujeito tem, caracteriza o estatuto 

sociométrico no qual se insere.  
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Negativamente, a agressão é o comportamento que leva mais frequentemente à 

rejeição social. No entanto, essa rejeição social não implica necessariamente 

agressividade. È na pré-adolescência que se verifica as agressões indirectas e a 

dicotomia rapaz-rapariga, pois é também nesta idade que se pode diferenciar os 

estatutos sociométricos. Outro aspecto que poderá influenciar a alteração dos estatutos 

nestas idades é o isolamento social e a timidez. Contudo, para alguns investigadores, o 

isolamento social também nesta idade poderá ser resultante de fraca popularidade e 

baixa aceitação social do aluno no grupo e a “progressiva consciencialização de 

exclusão social e interiorização de sentimentos de desvalorização social por parte da 

criança” (Almeida,2000:37).  

No entanto, em todas as situações, as escalas sociométricas mostram graus de 

atracção ou simpatia versus antipatia e estão correlacionadas com factores de selecção 

independentes do comportamento social, como por exemplo: a atracção física, a 

etnicidade, a raça e o nível sócio-económico a que se juntam as incapacidades 

cognitivas e verbais.  

 

� Testes sociométricos  

Os testes sociométricos são de simples aplicação e de fácil apuramento. Com a 

sua aplicação podemos descobrir o grau em que o aluno é aceite pelos outros elementos 

da turma. Estes testes permitem também descobrir com quem é que o aluno se relaciona 

melhor ou pior, se essas relações são recíprocas ou não ou se existem barreiras entre 

géneros ou etnias.  

Em termos globais, os testes são úteis porque revelam a estrutura do grupo como 

um todo. “Um grupo social é formado por indivíduos que têm, por assim dizer, 

potenciais sociais diferentes, e cada um deles tem o seu lugar próprio no todo” 

(Nothway, 1999:57). 

Os testes sociométricos aplicados em diferentes momentos, mostram-nos a 

evolução da estrutura do grupo, da posição sociométrica e das relações intrapessoais 

bem como o que poderá trazer de novo, um aluno recém-chegado a uma turma. Outro 

ponto é o facto de após a reflexão sobre os resultados, os elementos envolvidos, 

professores, alunos e comunidade escolar tomarem consciência e encontrarem soluções 

para ajudar, nomeadamente, o aluno estrangeiro, na vida social.  

No entanto, existem também limitações ao utilizar apenas este método. Em 

primeiro, só dá informações acerca do aluno e das relações entre eles no grupo no qual 

foi aplicado o teste. Depois, o teste em si não revela nada sobre o comportamento social 
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real do aluno, pois apenas nos permite analisar e compreender as representações e 

expectativas dos alunos acerca das relações sociais no grupo.  

 

� Aplicação 

Aplicámos o questionário utilizado por Baginha (1997) (Anexo III), que utiliza 

dois critérios. O primeiro diz respeito às actividades escolares dentro da sala e o 

segundo ao convívio no exterior das aulas. Tanto num como noutro, os alunos 

responderam sobre as preferências e não preferências, quanto aos colegas que 

escolheriam ou não para trabalhar ou conviver conjuntamente. Considerámos 

importante utilizar este questionário, porque ajudar-nos-ia a compreender melhor a 

integração dos alunos que faziam parte do clube através do número de não escolhas e/ou 

escolhas por parte dos colegas da turma à qual pertenciam e por parte dos alunos em 

causa. A aplicação dos testes fez-se por dois momentos. O primeiro por altura da 

entrada dos alunos no Clube e um segundo no fim do ano lectivo(Anexo IV). Se no 

primeiro caso iríamos só analisar a integração dos alunos na turma, no segundo iríamos 

mais longe e tínhamos como objectivo compreender de que modo o clube ajudou na 

integração dos referidos alunos. Para tal combinámos com cada director de turma uma 

hora para irmos a cada turma aplicar os testes. Assim aplicámos estes testes nas turmas 

dos alunos que frequentavam o Clube sendo elas 6 turmas, duas de 5º ano, três de 6º ano 

e uma de 7º ano. 

Em algumas turmas, os alunos não apresentaram quaisquer dificuldades em 

responder ao teste, fazendo-o de forma civilizada e muito motivada. Pensamos que 

também contribuiu para tal, a primeira explicação sobre o teste e as suas razões de ser. 

No entanto, notámos que em algumas turmas a aplicação não foi tão fácil, devido ao 

carácter indisciplinado que as caracterizava. Havia ainda outras situações em que os 

alunos pediam que garantíssemos de facto a confidencialidade dos resultados, ninguém 

poderia saber, nem mesmo a directora de turma! Apontámos também que em algumas 

turmas havia falta de confiança e auto-estima de uma boa parte do grupo e noutras os 

alunos tinham grande dificuldade em se relacionarem, principalmente rapazes com 

raparigas e vice-versa. Considerámos que este último aspecto está relacionado com o 

facto da maioria se encontrar num fase de pré ou mesmo adolescência, pois nestas 

idades existe uma grande disparidade nas relações entre rapazes e raparigas. 

As escolhas sociais e as relações sociais observadas nos testes são por vezes 

diferentes da realidade, isto é, muitas vezes os colegas com quem o aluno interage não 

são aqueles com quem ele gostaria de estar. Nestes casos, os resultados não estão 

errados, nem as observações realizadas pelo professor ou até pelo investigador também 
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não estão erradas. Aliás, “os resultados complementam-se, não se 

contradizem”(Nothway,1999:61). E mais ainda, são “eles que nos dão informações, não 

instruções”(Ibidem:1999). Estes resultados poderão modificar a vivência dos alunos na 

escola, ou na turma, ma medida em que “quanto mais oportunidade de interacções 

sociais livres a escola oferecer maior número de preferências sociométricas se realizarão 

na vida” (Ibidem:1999). Também, estes testes favorecerão a união do grupo como um 

todo, pois em todos eles existem preferências. Estas preferências levam-nos a que 

encaremos com maior consciência e compreensão, as diferenças sociais que vão 

acontecendo ao longo da nossa vida. Este conceito também é muito importante, quando 

se trata da organização de uma instituição como a escola, e em menor escala, a turma, 

por exemplo, o professor ao saber as preferências dos alunos poderá planear alguma 

actividade tendo em conta este aspecto, nomeadamente, na formação de grupos de 

trabalho. Muitas vezes, dessa formação dependerá a capacidade de realizar uma tarefa 

com êxito, por um ou outro motivo, pois um grupo trabalha como um todo com 

objectivos comuns a atingir.  

Os estudos sociométricos permitem-nos saber muito sobre as interacções sociais. 

Mas o mais importante é colocarmo-nos em confrontação com o facto de que as escolas 

são “os locais onde se desenvolvem as relações sociais e onde se vai adquirindo a 

consciência social” (Ibidem:1999). As nossas escolas têm um papel de extrema 

importância para o desenvolvimento psico-social dos alunos, dando-lhes instrumentos 

para que consigam durante as suas vidas ultrapassar todos os obstáculos que advêm da 

situação do mundo actual.    

 

2.2.3. Questionário aos Directores de Turma 

Neste estudo houve a necessidade de ouvir os directores de turma dos alunos que 

pertenciam ao Clube, por serem os professores que passavam maior tempo com eles e  

aqueles que conheciam melhor as suas capacidades e vivências. Para isso elaborámos 

um questionário, que se encontra em anexo (Anexo IV), com questões abertas e que 

pedimos que fossem preenchidos pelos directores de turma anteriormente referidos. 

Temos de salientar que nem todos os directores de turma devolveram o questionário. 

Pensámos que era importante compreender de que modo os professores viam a 

integração de alunos estrangeiros na escola e principalmente nas suas turmas e como era 

a percepção dos professores à implementação de um dispositivo educativo como o 

Clube de Português, as suas vantagens e desvantagens. Como último objectivo, era 

nossa intenção perceber também até que ponto estes professores e a escola onde 
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estavam inseridos fomentam o diálogo intercultural. Pensamos que os questionários 

apresentam uma grande vantagem, pois com eles pode-se interrogar um elevado número 

de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto e os temas em cada questionário 

poderão variar entre as questões sociais, económicas, familiares, profissionais, poderão 

ser também acerca das opiniões e expectativas que o interrogado tem sobre um 

determinado assunto (Anexo VII e VIII). 

Na perspectiva de vários autores, nomeadamente de Osório Rojas este 

instrumento de investigação também envolve questões de diferentes tipos: 

� Resposta fechada 

� Resposta aberta  

� Resposta mista  

Abordaremos com maior precisão os questionários de resposta aberta, visto que 

foram estes que aplicámos, apresentando as vantagens e desvantagens dos mesmos.  

Quadro 2 – Representação das vantagens e desvantagens do questionário por 

resposta aberta 

Vantagens Desvantagens 
 

� Premeia o pensamento 

livre e a originalidade; 

 

� Surgem respostas mais 

variadas, mais 

representativas e fiéis da 

opinião do interrogado; 

 

� O inquirido concentra-se 

mais sobre a questão; 

 

� As questões abertas não 

delimitam as alternativas 

de respostas; 

 

 

� Dificuldade em organizar e 

categorizar as respostas; 

 

� Requer mais tempo para 

responder às questões; 

 

� Muitas vezes a caligrafia é 

ilegível; 

 

� Por vezes, as respostas podem 

não representar a opinião real do 

próprio; 

 

� As respostas podem ser pouco 

claras ou incompletas o que 
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� Permite ao investigador 

recolher informação mais 

abundante e variada 

sobre o tema a estudar. 

 

dificulta a interpretação das 

mesmas. 

 

(adaptado de Osório Rojas e de Garcia Muñoz) 

2.2.4. Textos dos alunos  

 

Mesmo no fim deste projecto pedimos aos nove alunos do Clube, presentes 

naquela sessão, que escrevessem um pequeno texto em forma de avaliação do Clube no 

qual referissem os pontos positivos e negativos do clube, o que gostariam de ver 

mudado e o que gostaram mais. Pedíamos também que nesse texto explicitassem como 

tiveram conhecimento do Clube, pois queríamos receber um feedback dos alunos. 

Podemos afirmar que foram muito concisos nos seus textos (anexo X), no entanto 

bastante positivos. Pensamos que esta era a melhor forma dos alunos explicarem as suas 

ideias sem se sentirem constrangidos. Contudo, nem todos os alunos tiveram a 

oportunidade de escrever a sua avaliação visto que por um motivo ou outro não 

estiveram presentes nesta sessão.  

 

2.3.Tratamento e análise de dados 

 

2.3.1. Análise de conteúdo  

 

 De modo a facilitar a apresentação dos resultados e a sua posterior 

interpretação, resolvemos, neste trabalho, utilizar a técnica de análise de conteúdo. A 

sua aplicação envolve 3 fases: a pré análise, a exploração de material e o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação (Bardin:2000) 

Numa primeira fase, o investigador tenta organizar o material a ser estudado, faz 

uma selecção dos documentos a analisar posteriormente, formula hipóteses e objectivos 

que no final da investigação serão utilizados como instrumentos para a interpretação 

final. Esta fase é baseada na intuição e Rodrigues (1998) refere mesmo que o 

investigador deve ter confiança na sua “competência intuitiva”, revelando-se “uma 

análise mais do bricolage” que da “aplicação rigorosa da teoria”, “bricolage”, que 

apenas se diferenciará do “empirismo primário” na medida em que assente num 

“instrumento de análise”. Pela enorme quantidade de informação recolhida, tivemos a 
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necessidade de a organizar em grelhas, as quais estão divididas em tema, indicadores e 

unidades de registo, estamos perante a segunda fase deste processo. 

O tema deve seguir um fio condutor e ser coerente com o objecto de estudo. 

Podemos analisá-lo como unidade de registo para estudar motivações de opiniões, de 

atitudes, de valores, de crenças, de tendências.(Bardin:2000) 

Ao analisar a informação é necessário ter muita atenção ao conteúdo. Este pode 

ser feita de diversas maneiras: por palavras ou frase (Bardin:2000). O fundamental é 

não descontextualizar as “frases”. É fundamental perceber que as “frases” (unidades de 

registo), devem ser associadas aos indicadores e estes estar ligados ao tema ou temas em 

análise. 

Bardin (2000), citando L. A. George, refere que a análise do conteúdo é utilizada 

como um instrumento de diagnóstico, de modo a que se possa retirar inferências ou 

interpretações sobre o comportamento do indíviduo em causa. No entanto, esta técnica 

apresenta algumas desvantagens das quais salientamos “o risco de erro”. Este aumenta, 

porque se lida com elementos isolados, ou com frequências fracas”. Portanto, é 

necessário reler as informações, bem como compreender o contexto das mesmas. 

No que diz respeito à análise das nossas técnicas de recolhas de dados     

realizaram–se todas de forma semelhante, ou seja, após reflexão dos escritos, 

elaboramos uma tabela dividida em: Tema, Categoria, Indicadores e Unidades de 

registo como se pode constatar nos anexos VIII e X, que teve em conta a problemática a 

estudar e as hipóteses colocadas.  

Nessas tabelas apresentamos cada interveniente com um código específico. 

Assim sendo no caso dos directores de turma cada um tem uma letra correspondente (A, 

B,C,D) e o número adjacente é relativo à Unidade de registo correspondente(1,2,3…), 

por exemplo A1. O mesmo acontece em relação aos textos dos alunos em que cada texto 

está identificado pelas letras dos nomes e por um número: SL5.    

Quanto às notas de campo, elas foram divididas pelos seguintes temas: Eu no 

clube; Relacionamento entre os alunos; Actividades desenvolvidas/ Projectos; 

Estratégias utilizadas para o desenvolvimento da comunicação entre os elementos do 

clube; Ligação a outros membros da comunidade escolar; Caracterização do clube/ 

desenvolvimento do grupo e Condicionantes externos.  

 

 

 

 

 



 89 

2.3.2. Análise dos dados sociométricos  

 

Após a aplicação dos testes, elaborámos uma matriz sociométrica de cada turma 

e consequentemente a fórmula sociométrica cumulativa individual em relação às 

escolhas e às rejeições de cada aluno do Clube (Anexo V).  
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CAPÍTULO II – O processo de Investigação-Acção  

1. Caracterização da escola e do meio  

1.1 Diagnóstico inicial  

Estrutura Social  

Este estudo decorreu numa escola de Ensino Básico, 2º e 3º ciclos, implantada 

no bairro de Campo de Ourique da cidade de Lisboa. A população desta escola tem 

raízes no antigo Casal Ventoso e outros bairros problemáticos que mesmo depois do 

realojamento mantém características culturais muito próprias. Segundo o documento de 

candidatura ao Projecto TEIP no ano lectivo 2006-2007, esta população caracteriza-se 

maioritariamente, por um insuficiente apoio familiar, sobretudo em termos culturais, por 

diminutas expectativas face à escola enquanto elemento estruturante e fundamental na 

construção de um futuro melhor em termos sócio-culturais e profissionais.  

Em muitos casos este insuficiente apoio familiar é agravado por circunstâncias 

penalizantes, histórias de vida difíceis, situações de maus-tratos e abandono.  

Escolheu-se esta escola porque o meio, em que está inserida, apresenta alguma 

heterogeneidade sócio-cultural, com predomínio de alunos provenientes de famílias com 

baixo nível sócio-económico. Além desta característica, outras lhe estão associadas, são 

elas: abandono escolar, insucesso (taxa de insucesso ronda os 20%)2 e segundo a nossa 

experiência a desmotivação por parte dos alunos e desmotivação dos professores 

aquando da chegada de mais um aluno imigrante também é uma característica deste 

meio. 

Quadro 3 – Assiduidade/abandono dos alunos3 

 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8ºAno 9º Ano Total 

Alunos 

assíduos 
151 111 130 72 64 528 

Alunos com 

falta de 

assiduidade 

17 24 8 5 6 60 

Alunos que 

abandonaram 

a escola 

4 4 3 0 0 11 

                                                 
2 Dados retirados do documento de candidatura ao Projecto TEIP no ano lectivo 2006-2007. 
 
3 Ibidem. 
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Total  172 139 141 77 70 599 

 

Verificamos com estes dados que embora a maioria dos alunos seja assídua, há 

mais de 10% que não o é.  

Esta é uma escola que faz parte do Programa TEIP (Território Educativo de 

Intervenção Prioritária) e cujo projecto tem como objectivos a diminuição da taxa de 

abandono e de insucesso e a promoção da relação Escola-Família. Segundo o que 

referiram alguns directores de turma, esta não é uma escola fechada ao mundo de hoje, 

mas sim uma escola que mostra “bastante abertura” (B9) e que tenta “dentro das suas 

possibilidades fazer a integração dos alunos de outras culturas tanto pelos apoios a nível 

da língua portuguesa como a nível de Conselho de Turma” (A9) embora a oferta 

curricular ainda apresente algumas lacunas (D8). Segundo os directores de turma 

inquiridos a escola deveria desenvolver estratégias para colmatar o fosso entre culturas 

para que a integração dos alunos recém-chegados seja efectiva.  

 

Estrutura humana 4 

Quadro 4 – Pessoal docente 

Quadro de 

Nomeação 

definitiva 

Quadro de 

Zona 

Pedagógica 

Contratados Total 

65 5 13 83 

 

Dos 83 professores, a maioria pertence ao quadro de escola (cerca de 78,3%), o 

que nos leva a pensar que há uma grande estabilidade no corpo de efectivos. Este facto 

poderá favorecer um clima de escola agradável, visto que já existirá uma grande 

cumplicidade entre todos. 

 

Quadro 5 - Alunos 

2º ciclo 3º ciclo Total 

311 288 599 

 

Embora não se observe uma diferença numérica significativa entre os dois 

ciclos, há maior número de alunos a frequentar o 2º ciclo (cerca de 52%). É de referir 

que tivemos alguma dificuldade na obtenção de dados de forma a apresentar uma 

                                                 
4 Ibidem 
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melhor caracterização da população estudantil, designadamente não tivemos acesso ao 

número e origem dos alunos estrangeiros e de outras etnias. No entanto fizemos o 

levantamento de todos os alunos estrangeiros ou de origem não-lusa na escola através 

das listas de alunos que foi fornecida. Retirámos apenas os nomes que pelo seu carácter 

estrangeiro pareceram pela escrita ser verdadeiramente não lusos (segundo a nossa 

recolha são cerca de 9% os alunos estrangeiros ou de origem estrangeira). Portanto, 

poderá existir uma curta margem de erro nesta recolha. Contudo e pela experiência que 

obtivemos enquanto docentes na referida escola, é de nosso conhecimento um número 

significativo de alunos de origem estrangeira. Tudo indica que é no 2º ciclo que há uma 

forte incidência de alunos estrangeiros ou de origem estrangeira (filhos de pais não 

portugueses), o que pode levar-nos a hipotizar que muitos deles abandonaram ou não 

têm sucesso. 

Quadro 6 – Total de alunos estrangeiros por ano no início de 2006/2007 
 

 

 

 

 

 

 

Para que esta caracterização fique mais completa, pensámos que também é  

importante referir o número do pessoal não docente que faz parte da escola. 

 

Quadro 7 – Pessoal não docente 

Categoria Número 

Auxiliares de Acção Educativa 27 

Assistentes Administrativos 8 

Técnicos 2 

Outros 3 

Total 40 

 

 

Estrutura Física 5 

A escola em questão foi construída nos anos 60, funcionando à data como escola 

técnica. Presentemente é constituída por dois blocos, o principal com quatro pisos onde 

                                                 
5 Ibidem 

Ano de escolaridade 
Número de 
alunos 

% 

5º 17 2,8 
6º 18 3,0 
7º 8 1,3 
8º 7 1,2 
9º 1 0,2 

Total 51 8,5 
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se encontram a maior parte das salas, (18 salas de aula, 15 salas específicas, como por 

exemplo o auditório), um laboratório de informática, sala de estudo, bem como a sala 

dos professores, a biblioteca, a reprografia e o buffet, e um adjacente onde é o ginásio e 

o refeitório. Esta escola possui também gabinetes de apoio à comunidades escolar, são 

eles: um de apoio social a alunos; um gabinete de orientação escolar e profissional; 

serviços de psicologia e orientação e um gabinete de apoio ao aluno e à família 

(GAAF). No âmbito educativo, esta instituição desenvolve com os seus alunos o 

programa “Desporto Escolar”. Existem também outros dispositivos que visam 

desenvolver competências socioculturais nos alunos, tais como os clubes de 

Informática, Matemática, Europeu, Solidariedade, Xadrez e Cerâmica.  

Os edifícios são rodeados por uma grande espaço exterior onde os alunos podem 

jogar desportos colectivos e conviver uns com os outros.  

 

1.2. Definição da Problemática e criação do clube de Português  

 

Até se concretizar, este projecto teve muitas etapas, muitos avanços e alguns 

recuos. Foi no ano lectivo de 2005/2006 quando exerci o cargo de docente de Língua 

Portuguesa a turmas de 5º e 6º anos. Depois de ouvir as necessidades e receios dos 

professores, especialmente de Língua Portuguesa, surgiu a ideia de elaborar um projecto 

desta natureza. Nesse mesmo ano, deparei-me com a fraca integração dos alunos 

estrangeiros, problemas no seu relacionamento com os colegas e indícios de baixa auto-

estima. Nas três turmas onde leccionava apesar de existirem alguns alunos de origem 

africana, apenas havia dois alunos estrangeiros, um dos quais recém-chegado e o qual 

apresentava grandes problemas de integração. Este foi mais um facto que me levou a 

reflectir sobre a problemática da integração dos alunos de outras origens. Apesar de 

existir um apoio de língua portuguesa aos alunos com maior dificuldade, este não era 

suficiente e não direccionado para os alunos estrangeiros. As aulas de português língua 

não materna eram inexistentes.  

Tive a necessidade de elaborar este estudo com o intuito de ser um útil utensílio 

para todos os professores que se encontram também nesta condições, ou seja, ao longo 

do ano lectivo deparam-se com alunos estrangeiros recém-chegados.  Outra razão foi, 

com a criação do Clube, incentivar toda a comunidade educativa a conhecer e a 

respeitar melhor as diferenças étnicas e culturais de cada minoria.  

Este clube tinha como objectivos: 
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� Criar uma relação de tutoria entre os alunos estrangeiros e/ou lusos com 

a finalidade destes ajudarem na integração e na aprendizagem da língua 

portuguesa de outros novos alunos estrangeiros. 

� Aprender  o português língua não – materna. 

� Desenvolver o espírito de cooperação e partilha de saberes e experiências entre 

alunos das várias culturas.  

� Promover o intercâmbio de culturas;  

 fomentar a interculturalidade.  

� Promover o espírito de interajuda e solidariedade entre os alunos. 

� Promover a troca de saberes entre culturas. 

 

 

2.Organização do clube 

 

Foi ainda no fim deste mesmo ano lectivo que apresentei ao Conselho Directivo 

o projecto provisório e fiz os primeiros contactos tendo em vista possíveis professores 

que estariam interessados em participar.  

No início do ano lectivo 2006/2007 voltei a apresentar o projecto, agora já 

definitivo, tanto ao Conselho Executivo como aos professores. Estes últimos não 

puderam participar devido à incompatibilidade de horários. 

Após esta etapa, procedi à selecção de alunos, através das listas de alunos, para 

participar no projecto. Conversando com os alunos que se mostraram interessados, 

escolhi os dois dias semanais em que as sessões do Clube iam decorrer. Esta escolha 

teve em conta os dias mais compatíveis entre os alunos, isto é, o dia em que o maior 

número de alunos pudesse participar. Daí ter surgido a terça-feira e a quarta-feira das 9h 

às 9h45/10h. É de salientar também que perante os horários dos alunos havia alguns que 

não apresentavam qualquer disponibilidade e por isso, não puderam participar. 

 

Quadro 8 – Total de alunos disponíveis por dias 
 
 
 
 

 

 

 

Dia da semana Número de alunos 
Segunda-feira 5 
Terça-feira 14 
Quarta-feira 18 
Quinta-feira 6 
Sexta-feira 6 
Total 49 
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Posteriormente, comuniquei a todos os Directores de Turma o horário de 

funcionamento do Clube e os alunos foram avisados e as respectivas famílias (ver 

anexo…). Falei também pessoalmente com alguns desses alunos, pois já tinham 

demonstrado anteriormente interesse em participar. 

No dia 21 de Novembro de 2006 foi o primeiro dia do Clube de Português. 

Nesse dia apareceu uma aluna portuguesa. No segundo dia compareceram dois alunos: 

um português e um moldavo. No terceiro dia já foram seis alunos: dois portugueses, 

uma aluna vinda de Itália, dois brasileiros e uma aluna ucraniana.  

No fim do ano lectivo, o clube já contava com a participação de alunos 

portugueses, moldavos, ucranianos, brasileiros, são-tomenses, cabo-verdianos e 

moçambicanos.  

Quadro 9 – Os alunos do clube 

 
Ano de 

escolaridade 
Aluno Idade País de origem 

5º Dylan 10 São Tomé 
5º Stela 10 São Tomé 
5º Luana 10 Brasil 
6º Dumitrass 12 Moldávia 
6º Andreia P. 11 Portuguesa* 
6º Ivanei 13 Brasil 
6º Jessica N. 12 São Tomé 
6º Adriana 10 Moçambique 
6º Cristina 11 Portugal 
6º Filipa 11 Portugal 
6º Marisa 9 Brasil 
6º Ana Laura 13 São Tomé 
7º Catarina 12 Portugal 
7º Andreia N. 12 Portugal 
7º Jessica A. 12 Brasil 
7º Alina 14 Ucrânia 
7º Soraia 12 Portugal 

Total  17  
*A Aluna nasceu em Portugal , mas foi para Itália com apenas 3 anos de idade. 

 
 

Passaram pelo clube um total de 17 alunos, sendo 14 raparigas e 3 rapazes. 

Deste grupo destacam-se os alunos de origem africana. Sendo a média de idade 

aproximadamente igual a 11 anos. 

 
Quadro 10 – Número de alunos por origem geográfica 

 
 
 
 
 
 

Origem Número de alunos 
Portuguesa 6* 
Africana 5 
Brasileira 4 

Leste da Europa 2 
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* Uma Aluna nasceu em Portugal, mas cresceu e viveu durante todas estes anos em Itália. 

 

 

Quadro 11 – Número de alunos, sexo e idade 

 
 

3. Os primeiros encontros  

 

Ao longo do ano lectivo, o Clube contou com quarenta e uma sessões o que 

perfez um total de 40 horas; funcionou no espaço da biblioteca escolar, pois era o lugar 

mais acessível para todos e onde também se poderia fazer alguma publicidade a este 

dispositivo. A biblioteca era um lugar bastante amplo e simpático na qual tínhamos a 

possibilidade de consultar livros e utilizar os três computadores existentes na sala, todos 

eles com ligação à Internet. Era também um espaço muito calmo e com muita luz onde 

os alunos gostavam muito de estar. Posso afirmar que o facto do clube funcionar neste 

local trouxe muitos alunos, pois eles começaram a ir à biblioteca para ver que 

actividades se faziam e por curiosidade pediam informações. A Filipa escreveu que 

“Quando vim ao Clube foi uma grande troca: a professora Sandra avisou a Jessica N., a 

Jessica N. avisou a Andreia P., a Andreia P. avisou-me a mim e eu avisei a Adriana.” 

(anexo ….). Ficou denominado Clube de Português por sugestão dos alunos, porque 

segundo eles, ali aprendia-se português. 

No primeiro dia eram 9h15 quando apareceu a minha primeira cliente, uma 

aluna do 7ºB portuguesa e boa aluna. No dia seguinte já contávamos com mais um 

aluno moldavo, o Dumitrass. 

Aos pouco o clube começou a ganhar forma! Já eram mais seis alunos: duas 

portuguesas; uma aluna vinda de Itália, mas de origem lusa; dois alunos do Brasil e uma 

aluna ucraniana. Entretanto chegaram mais alunas provenientes da comunidade dos 

países africanos de língua portuguesa: São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.  

 Género   

Ano de 

escolaridade 
Masculino Feminino 

Idades 

(amplitude) 
Total 

5º 1 2 10 3 

6º 2 7 9 - 13 9 

7º 0 5 12 - 14 5 

Total 3 14 9 - 14 17 
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Fiquei também a saber que mais alunos poderiam vir porque uma das turmas 

gostaria de participar na totalidade. Claro que não era possível, até pelo espaço que nos 

cederam. Ao longo do tempo fui-me deparando com algumas entradas e saídas de 

elementos do clube. Na sua maioria acontecia por incompatibilidade de horários ou por 

incompatibilidade de personalidades.  

Outros dias de alegria se seguiram com a entrada de novos alunos: um rapaz, o 

Jorge, português, uma rapariga, a Stela de São Tomé e outra brasileira, a Luana que 

estava em Portugal há apenas dois meses. Mostraram-se muito envergonhadas, mas com 

vontade de participar. Entretanto juntou-se a nós a Ana Laura, irmã da Stela. Em 

conversa com a Ana Laura fiquei a saber que nunca falou ou escreveu outra Língua a 

não ser o Português, já que em casa usaram sempre a Língua Portuguesa. No entanto, 

nota-se principalmente na Stela grandes dificuldades na escrita.  

Os alunos, que no início não estavam bem integrados no clube, começavam a 

trabalhar em conjunto e a aprender a língua portuguesa. Por seu lado, a Andreia P. 

afirmou que “a primeira vez que fui para a primeira aula do Clube estava sentada numa 

cadeira e quando vi stores a entrar nunca sabia quem seria a professora do Clube. No 

início estava com muita vergonha, mas agora habituei-me a estar à espera da professora 

Sandra do Clube de Português.” 

Nos primeiros dias, para além das apresentações oral e escrita nas línguas de 

origem, os alunos estiveram a trabalhar em grupos de três, nos quais com a ajuda de 

cartões com imagens que lhes dei começaram a escrever um texto. Penso que é uma boa 

estratégia para que a comunicação flua e para que haja entreajuda entre todos. Tive o 

cuidado de colocar uma portuguesa em cada grupo, pois elas são uma ajuda preciosa 

para a aprendizagem da língua portuguesa nos alunos estrangeiros e assim concretizar 

um dos objectivos do Clube. Houve uma grande interacção entre eles, pois eu disse que 

estava invisível e que se alguém tivesse dúvidas tinha de pedir ajuda aos colegas. Foi 

muito engraçada a maneira como tentavam resolver os problemas.Com esta actividade, 

os alunos começaram a desenvolver a interacção entre eles e o diálogo e até a escrita e a 

correcção ortográfica, pois eles é que escreviam e se corrigiam. Sobre a aquisição da 

língua portuguesa, eles estão a ser mediadores da aprendizagem na medida em que se 

corrigem uns aos outros. 

Penso que estes primeiros dias embora muito envergonhados, os alunos iam 

participando. Nestes dias, também, temi que viessem poucos alunos para o clube, o que 

não se veio a verificar. Penso que ter ido para a biblioteca foi uma boa estratégia para 

dar a conhecer o clube, pois este local ganhava vida na hora dos intervalos.  
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4. Desenvolvimento do clube  

 

4.1. A aprendizagem da língua e as relações interpessoais 

 

Nos dias que se seguiram distribuíram-se algumas tarefas importantes para o 

bom funcionamento do clube. Embora os alunos tivessem uma palavra a dizer, pois ali 

eles faziam parte activa da sua própria aprendizagem, normalmente, eu levava já 

esquematizadas as actividades que se iriam realizar naquela ou até nas próximas 

sessões. Decidiu-se, então, que a Jessica N. e a Andreia P. ficavam responsáveis por 

fazer a ponte entre os dois grupos (o de terça-feira e o de quarta-feira, visto que elas 

vinham ao clube nos dois dias). A Jessica N. ficou também responsável por chamar os 

que faltavam (caso do Dylan). Foi também decidido que caso eu faltasse, eles 

trabalhavam na mesma, pois haveria uma pasta (cp/cpl) no computador, onde podiam 

deixar as pesquisas e os textos. 

Havia dias em que o grupo se dividia em dois para uma melhor organização e 

gestão do grupo e das tarefas que competia a cada um. Nas minhas notas, nos dias 31 de 

Janeiro e 6 de Fevereiro de 2007 “A Adriana e o Ivanei estiveram a verificar se todos os 

textos já estavam no computador e se estes estavam bem escritos. Eles notaram algumas 

frases mal escritas e disseram ao autor do texto (a Andreia P.) como se escrevia.” Foi 

difícil! Várias vezes tentaram encontrar a solução correcta. E encontraram-na ao fim de 

quatro tentativas. 

Noutros dias, fizemos um jogo o qual foi o mote para a escrita de textos a pares. 

No fim de tudo, os textos foram trocados entre os grupos para que fossem corrigidos 

uns pelos outros. Vejamos o caso seguinte: 

“Luana abana a cabeça e diz : “P´era, `tá aí uma coisa errada.  

Ana Laura: Ah! Sim. Era isso que eu ia escrever. 

Stela diz: No dia seguinte… 

Filipa: Assim fica muitas vezes no dia seguinte repetido! 

Stela: Ah! Sim.(…) 
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Imagem 1 – Trabalho a pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início, os alunos apareceram muito envergonhados quase sem falar, ao longo 

do tempo revelaram-se muito conversadores e activos. A Stela, por exemplo, que 

quando chegou não falava, passado pouco tempo não parava de falar e queria mesmo 

ser a chefe do grupo. Mais tarde até perguntou se o Clube ia continuar, porque estava a 

gostar de participar.   

Ao longo do ano, nomeadamente nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2006 e 20 de 

Março de 2007, tínhamos a necessidade tanto de fazer o ponto da situação do nosso 

Clube e do nosso jornal bem como de conversar apenas sobre alguns assuntos. Os 

alunos gostavam imenso dessas sessões, pois também era um tempo em que lhe 

prestavam a atenção ao que diziam. Penso que para além destas vantagens a maior era 

com certeza o facto de estarem a desenvolver a competência oral da Língua. O último 

ponto de situação aconteceu a três semanas do fim. Notou-se uma certa tristeza porque 

faltava pouco mais de duas semanas para o “Clube acabar”.  

Havia algum tempo que o Dylan não aparecia, mas no dia 11 de Abril de 2007 

apareceu e  ficou muito contente ao ver o seu nome no jornal e fiquei a saber que ele 

teve nota positiva no final do período. A Cristina que também andava um pouco 

desaparecida voltou no dia 9 de Maio de 2007 e com um ar muito feliz! Estes casos 

eram algo frequentes, o Dylan e a Cristina não eram muito assíduos, mas a mesma 

situação também se verificava na parte curricular. No entanto, este facto não perturbava 

o desenrolar do Clube, porque como todos trabalhavam como uma equipa a falta da 

Cristina atenuava-se com os outros elementos. Contudo a sua falta era sentida por todos 

os alunos do grupo.  

Outro aspecto importante a reflectir é a vantagem de haver o Clube dois dias 

consecutivos e por conseguinte a frequência dos mesmos alunos. Na minha opinião isso 

ajudou bastante para que houvesse, ao longo do ano, um fio condutor. Este aspecto 



 100 

contribuiu também para que a confiança se instalasse e principalmente para que os 

alunos desenvolvessem ou adquirissem ou treinassem mais a língua portuguesa. 

 

4.2. O jornal Páginas do Manuel 

 

O jornal foi uma grande motivação para o trabalho realizado no clube, pois os 

alunos sentiam que todo o trabalho realizado ia ter um fim e que serviria para mostrar a 

todos que estavam a fazer algo de útil. Por isso, empenhavam-se imenso em todas as 

actividades. A princípio os alunos apelidaram-no de O Interculturas porque no jornal 

iam estar reunidos aspectos para a promoção da cultura de cada aluno do clube. Mas 

mais tarde pensou-se que era melhor mudar o nome para Páginas. Desta feita, a razão 

que apresentaram é que ali naquele jornal estava um pouco a vida de cada um e para 

eles o dia-a-dia é visto com uma página da vida que se vira. E assim ficou Páginas do 

Manuel por este ser o primeiro nome do patrono da escola (Anexo XI e XII).  

Cada secção do jornal tinha um responsável, por exemplo:  

A Andreia N. trazia os provérbios; a Alina os desenhos e a Catarina o poema 

para o Sabias que. Enquanto a Adriana e o Ivanei ficavam responsáveis por passar os 

textos a computador. A Luana tinha como responsabilidade escrever textos ora 

individual ora inserida num grupo. O nosso grupo quando se aproximava a finalização 

do jornal parecia uma verdadeira redacção! E quando se estava prestes a acabar um 

pensava-se logo no seguinte. Durante este projecto foram distribuídos dois números do 

jornal  (anexo ….). Todos os textos e desenhos onde se inclui o logótipo eram da autoria 

dos alunos, isso também fazia com que eles se sentissem mais motivados. Normalmente 

os textos derivavam de actividades que eu lhes proponha consoante os objectivos que eu 

tinha para as sessões e os conteúdos que gostaria de trabalhar. Por exemplo, a finalidade 

do primeiro jornal era fazer uma apresentação de cada elemento e mostrar à comunidade 

escolar aspectos das suas culturas. Para isso pedi que eles escrevessem a sua 

apresentação na sua língua materna. Eles adoraram não só porque iam mostrar aos 

colegas um pouco da sua cultura, mas também porque esta actividade envolvia a ajuda 

da família.   

Quanto à finalização dos textos era realizada em grupos de 3 ou 4. Uns 

escreviam, os outros ditavam/inventavam a história, outros corrigiam. Estas histórias 

tinham sempre como base algumas imagens que eu lhes dava anteriormente ou um outro 

material. 

Antes da distribuição do jornal havia sempre tempo para um balanço do mesmo 

e para rever todas as secções para que depois se pudesse imprimir e fotocopiar. A última 
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secção a ser revista era sempre o editorial, pois tinha de ser o artigo mais forte do nosso 

jornal. Depois de tudo isto dobrávamos os jornais e íamos colocá-los em sítios 

estratégicos como: a sala dos professores, o bar dos alunos e distribui-los em mão pelo 

recreio da escola. Era o dia mais feliz do Clube! Todos os alunos queriam mostrar, aos 

amigos e professores, o trabalho que realizavam.  

No caso do jornal, o facto de haver um elemento que unia todos em redor do 

mesmo objectivo ajudou a criar laços e desenvoltura na língua portuguesa e ajudou 

também a abrir horizontes para a interculturalidade. Penso que o jornal foi a actividade 

que teve mais sucesso entre todos os alunos, pois para além do que já mencionei havia o 

caso deste ser distribuindo a toda a comunidade, o que fez com que os alunos do clube 

se sentissem importantes e orgulhosos no seio do meio escolar.  

 

Imagem 2 – Dia de distribuição do jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto importante era o facto de haver tarefas distribuídas. Neste caso eu 

levei as tarefas e cada um escolheu a que mais gostava ou se sentia mais à vontade. O 

meu objectivo ao abrir dessa maneira o processo de decisão era fazer com que eles 

ganhassem o sentido de responsabilidade, começando com algo que eles gostassem de 

fazer.  

Imagem 3 – Apresentação do jornal Páginas do Manuel 
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4.3. Actividades carácter lúdico – didáctico  

 

Ao longo do ano as actividades foram sendo diversificadas para que os alunos 

não se saturassem e também ao utilizar várias estratégias o perigo de desfasamento de 

algum aluno era menor.  

Na sua maioria gostavam muito de realizar actividades que envolvessem toda a 

comunidade, por exemplo no Natal elaborámos cartões natalícios com dizeres em várias 

línguas que depois foram distribuídos pela escola.  

Outra das actividades que os alunos mais gostaram foi festejar o dia de São 

Valentim. Nesse dia fomos para o recreio distribuir corações feitos por nós e que tinham 

frases alusivas escritas em variadas línguas. No entanto, o Ivanei mostrou alguma 

resistência, segundo ele, estava a fazê-los para os amigos entregarem às suas amadas. 

A grande parte dos nossos trabalhos eram realizados em grupo, pois assim os 

alunos estariam a desenvolver várias competências ao mesmo tempo, caso da 

competência sociolinguística, muito importante para a integração destes alunos ou de 

outros com as mesmas características.  

O grupo ficou muito entusiasmado com a participação num concurso do ACIME 

em que o prémio era uma visita a Paris. A Andreia P. disse logo: “Vou visitar o meu 

tio.” Deste concurso nunca mais recebemos qualquer informação e pelo que pude 

pesquisar no site da entidade organizadora, nem eles tinham informações acerca deste 

assunto. 

À medida que o tempo ia passando, havia necessidade de dividir mais 

frequentemente o grupo em pequenos grupos, para assim trabalhar com os alunos com 

maior dificuldade enquanto os outros trabalhavam mais autonomamente e também para 

que ao mesmo tempo que se elaborassem textos para o jornal, se passassem outros no 

computador. Esta tarefa estava normalmente incumbida ao Ivanei, pois ele realizava-a 

na perfeição.  

Geralmente as nossas sessões eram preenchidas por um vasto leque de 

actividades o que as tornava mais dinâmicas, como foi o caso do dia 28 de Fevereiro de 

2007: a Adriana e a Jessica N. pesquisavam anedotas para o jornal. Durante isso, a Stela 

e a Luana tentavam corrigir os textos que foram escritos no dia anterior. Neste momento 

já falavam mais. Quando tinham dúvidas tentavam retirá-las. Entretanto, o Dumitrass 

ilustrava o poema da Catarina; a Adriana melhorava o texto da Stela e da Luana e a 

Filipa ilustrava o texto: O pequeno detective. 

Nos dias em que havia pouco aluno no Clube, realizavam-se actividades mais de 

carácter individual. No dia 14 de Março de 2007, escrevi nas minhas notas: “por esse 
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motivo a Luana e a Stela estiveram a fazer trabalho individualizado. Pedi que elas 

retirassem de um montinho de letras uma letra e a partir daí escrevessem um texto só 

com palavras começadas pela tal letra. A Luana não teve tanta sorte com o que lhe 

calhou: U;O;X. Enquanto a Stela teve a tarefa mais facilitada: H;N;F;T;R;J. O Ivanei 

também esteve presente, mas no computador.” 

Fizemos também uma conta e-mail, para que as pessoas que quisessem enviar 

artigos para o jornal o fizessem. Os elementos o clube adoraram ter um e-mail! Na 

verdade nunca recebemos nada! 

Outras das actividades que se realizaram foram jogos lúdico-didácticos. No dia 

24 de Abril de 2007, o grupo esteve a jogar um dominó que consistia em juntar a 

imagem à palavra. Elas gostaram imenso de jogar. O tempo passou muito rápido. Ficou 

combinado que na semana seguinte não haveria Clube, o que a Stela ripostou, dizendo 

que não queria folga para a próxima semana, porque preferia vir ao Clube do que à aula 

de História. Passado alguns minutos, lá ficou convencida!   

Outro dos jogos consistia em treinar a memória e correspondência           

imagem-palavra. A Luana era uma das alunas que realizava muito este tipo de 

actividades. Escrevi nas minhas notas de campo, no dia 8 de Maio de 2007: “Ela 

continua a falar muito pouco, quando queria dizer qualquer coisa ou tirar uma dúvida, 

olha para mim e aponta. No entanto, à medida que o tempo ia passando, ela já começava 

a dialogar mais comigo e a pensar alto.” 

As actividades realizadas também tinham, na sua maioria, como objectivo rever 

os conteúdos gramaticais que os alunos aprendiam nas aulas de Língua Portuguesa. Foi 

o que aconteceu no dia 29 de Novembro de 2006 em que distribui cerca de 15 letras a 

cada um dos elementos do meu grupo. Com essas letras, os alunos, individualmente, 

tiveram de construir palavras soltas e palavras cruzadas. Entretanto, o outro grupo 

estava a fazer exercícios de construção de frases com a ajuda de cartões com elementos 

da frase. Este exercício serviu para expandir e reduzir frases e compreender que há 

grupos móveis na frase e também para fazer uma revisão às funções sintácticas. 

Normalmente, as quartas-feiras eram dia de concurso. No dia 16 de Maio de 

2007 fomos fazer a actividade ao exterior. Os alunos a pares tinham de construir o 

maior número de palavras com letras que se encontravam escondidas.  
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Imagem 4 – Actividade no exterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O outro jogo consistia em encontrar a letra que eu tinha dito previamente. O 

primeiro par a encontrar tinha de dizer uma palavra começada por essa letra. 

 

Resultado do concurso: 

Stela+Andreia P.- 30 pontos (sal, Nuno, casa, pato);  

Luana+Jessica N. – 45 pontos (desenho, neve, Juju, bola, lua, rato); 

Mariana+Dylan – 11 pontos (sabão, gato, saco). 

Quanto às actividades, estas eram planeadas por mim, ou seja, para cada sessão 

tinha objectivos que gostaria de ver concretizados e segundo esses objectivos preparava 

os encontros do Clube. No entanto, havia dias em que levava mais do que uma 

actividade e aí os alunos escolhiam por maioria a que gostariam de trabalhar. Penso que 

esta prática era importante, pois os alunos sentiam-se mais envolvidos no processo de 

ensino-aprendiagem, fazendo assim, com que existisse uma verdadeira dinâmica de 

participação de grupo.  

 

5. Relações interpessoais no clube 

 

De um modo geral, todos os alunos relacionavam-se muito bem. Logo no início 

do clube, no mês de Novembro, realizámos um jogo de socialização, no qual se pediam 

voluntários para trabalhar a pares. Depois através de mímica apresentavam ao resto do 

grupo a palavra lhes tinha calhado nos cartões. Essas palavras poderiam ser, por 

exemplo, um animal, um objecto, uma peça de vestuário. Foram os alunos que 

escolheram o jogo e divertiram-se imenso. 

À medida que o tempo fluía notava-se que as relações se desenvolviam, as 

amizades cresciam bem como o diálogo até fora do espaço do Clube. Pude observar que 

todos trabalhavam muito bem em grupo e que se ajudavam quando alguém tinham 
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maior dificuldade em alguma actividade. Este facto acontecia normalmente quando 

havia interpretação de texto. Nas minhas notas de campo dos dia 3 e 9 de Janeiro de 

2007 escrevo: “…os alunos começaram a desenvolver a interacção entre eles e o 

diálogo. E até a escrita e a correcção ortográfica, pois eles é que escreviam e se 

corrigiam.” e “sobre a aquisição da Língua Portuguesa, eles estão a ser mediadores da 

aprendizagem na medida em que se corrigem uns aos outros”. Os alunos gostavam de 

estar no Clube porque muitas vezes, já na hora do intervalo, ficavam mais tempo do que 

o previsto a acabar a actividade.  

A Stela e a Luana trabalhavam verdadeiramente em grupo. Ora uma escrevia, 

ora a outra, tal como acontecia com as ideias. Muitas vezes, elas heterocorrigiam-se e 

até a Luana explicava à Stela o porquê das palavras não se escreverem daquele modo. A 

Filipa, a Andreia P. e a Jessica N. também o faziam. No entanto, a Andreia P. era um 

pouco mais passiva. A Catarina e a Andreia N. trabalharam bem. Enquanto a Catarina 

ditava a sua história, a Andreia N. escrevia. Segundo elas, era assim porque a Catarina 

escrevia com muitos erros. Embora houvesse dias em que a Catarina também escrevia. 

O aluno que apresentava mais resistência a trabalhar em grupo era o Dumitrass; 

no entanto aquele que se relacionava pior com todos era o Dylan. Muitos elementos 

tentavam ajudá-lo a ultrapassar as suas dificuldades, mas ele não aceitava muito bem. 

Houve mesmo um dia em que o Dylan ficou zangado com a Stela, porque ela tirou-lhe a 

letra ou melhor chegou primeiro à letra que ele queria. Ele não gostou nada dessa 

atitude e sentou-se. No entanto dois outros alunos, o Ivanei e a Jessica, por sinal ambos 

brasileiros da mesma turma, entravam em conflito facilmente, o que levou a que um 

deles desistisse do Clube. 

Neste âmbito, o que importa salientar e reflectir foi o modo como as relações se 

desenvolveram ao longo do ano e foi salutar a boa relação que, na sua maioria, 

mantiveram ao longo do ano. Posso mesmo dizer que o grupo se tornou muito coeso e 

entre eles havia muita interajuda, visto que quando alguém tinha alguma dificuldade, 

havia sempre um outro que estava pronto para o ajudar. Não havia palavras mal 

aplicadas ou mal intencionadas. Penso que isso contribuía para um bom clima no clube 

e fez com que os mais envergonhados se expusessem mais ao decorrer do tempo.  

 

6. Ligação a outros membros da escola e da comunidade 

 

Logo no primeiro dia do Clube, 21 de Novembro, tinha uma directora de turma à 

minha espera para falar comigo sobre os alunos. Este seria o primeiro ponto positivo. 
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Uns dias mais tarde à saída da escola, encontrei a Cristina e a sua avó. Tivemos 

uma conversa agradável e fiquei a saber que a Cristina estava “aflita” porque tinha 

faltado ao Clube. Respondi dizendo que a Cristina estava no clube para ajudar os alunos 

estrangeiros. A avó ficou bastante surpreendida e disse: “- Bem haja!”. No dia 23 de 

Janeiro de 2007 escrevi nas minhas notas: “já entendi que a Cristina é uma aluna que 

apresenta algumas dificuldades no português e que precisa que a motivem para que sua 

auto-estima não saia fragilizada.” 

Tive alguns momentos de conversa com as Directoras de Turma de alguns 

alunos do clube. No dia 7 de Março de 2007, conversei com a Directora de Turma do 

Dylan e falámos sobre o resultado dos primeiros testes sociométricos. A Directora de 

Turma achou curioso porque deu o que ela esperava: Dylan numa posição sociométrica 

inferior. No entanto, ela referiu que a posição do Dylan estava a alterar-se devido ao 

bom desempenho relacional que se vinha a sentir por todos alunos da turma. Perguntou 

– me também se ele vinha ao Clube, pois ele tinha faltado ao apoio de Matemática. 

Chegámos à conclusão que ele vinha à escola, mas ficava no recreio. Na verdade, ele 

não faltava ao Clube. 

No dia 18 de Abril de 2007, quando conversei com a Directora de Turma da 

Stela e da Luana, esta referiu que nenhum professor consegue cativar a atenção e 

interesse delas e que as mesmas não participam! “São fraquinhas!” Confrontada com o 

que lhe disse, ela ficou espantada, dizendo: “Só contigo é que elas estão bem, porque de 

resto ninguém consegue!” 

Em Maio falei com a Directora de Turma do Dumitrass, recorrendo às notas que 

escrevi, transcrevo o discurso desta Directora de Turma acerca do Dumitrass: “a 

integração dele está cada vez pior, só bate aos colegas e tudo piora devido ao facto dele 

não perceber o que se fala”. No seu entendimento, “ele nunca ultrapassou o facto de sair 

do país dele e vir para Portugal”. “Está revoltado e até a mãe não sabia o que fazer. A 

mãe dele é também muito exigente (era professora), quer que ele tenha boas notas, só 

que ele não conseguia por causa da língua. Daí ter estes comportamentos.” 

Os contactos com o exterior, não foram apenas da minha iniciativa. Os alunos 

Clube contactavam com outros elementos da escola quando existia uma data importante 

a ser comemorada fora do Clube. Um desses dias foi o dia de São Valentim. Os alunos 

elaboraram cartões onde escreveram Amo-te em várias línguas. Depois de os acabarem 

foram distribuí-los pela escola. Facto curioso foi o facto de se juntar ao grupo uma 

amiga da Filipa, a Débora. A princípio ela só olhava, mas depois e por iniciativa própria 

começou também a ajudar. Todo o grupo estava felicíssimo, porque foi distribuir os 

corações, dizendo que os fizeram no Clube de Português.  
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Quando se distribuía o jornal reparei que a Ana Laura tinha muito jeito para a 

distribuição, pois eu acompanhava-os para compreender a aceitação do jornal por parte 

dos alunos e funcionários: os alunos que o recebiam paravam para o ler, enquanto os 

funcionários ficavam muito contentes e teciam os maiores elogios, diziam que estas  

iniciativas deveriam continuar e até deram ideias para jornais futuros. Eles achavam 

importante que no jornal se falasse dos acontecimentos que se passavam na escola e que 

se fizessem entrevistas a outros elementos da escola para saber mais opiniões. Estavam 

tão contentes que até me mostraram a Terça-feira, a cadela da escola, e segundo os 

mesmos, ela (a cadela) deveria ser a estrela de um jornal.  

Penso que se esta iniciativa tivesse continuado serviria tanto para publicitar as 

actividades que aconteciam no meio escolar como para unir todos, pois assim ficariam a 

conhecer o que cada grupo fazia não se limitando a viver só para o interior de cada um. 

É importante que iniciativas destas decorram com maior frequência nas nossas escolas 

para que todos se envolvam e todos percebam que fazem parte de uma comunidade para 

que todos fiquem cientes e tal como o próprio nome indica, comunidade é pôr em 

comum algo de cada um para que seja de todos e para todos.  

 

7. Avaliação e reflexão sobre o clube 

 

� Os alunos  

Nos dias 9 e 15 de Maio de 2007, pedi aos alunos que estavam presentes 

naquelas sessões que escrevessem o género de uma avaliação do clube, porque gostaria 

de saber a opinião delas sobre o Clube para depois reflectir sobre este dispositivo. Elas 

escreveram uma pequena avaliação num tom nostálgico, pois eu disse-lhes que 

imaginassem que era o último dia do Clube. Como foi dito na metodologia, estes textos 

foram objecto de análise, tendo-se organizado o conteúdo em seis grandes blocos: gosto 

por participar nas actividades; desenvolvimento do conhecimento e o gosto por outras 

culturas; desenvolvimento do trabalho cooperativo utilizando uma metodologia 

diferenciada; desenvolvimento e reforço da aprendizagem da língua portuguesa; 

desenvolvimento das relações sócio-afectivas e desenvolvimento das competências 

intrapessoais. (Anexo IX) 

Todos os alunos que escreveram o texto mencionaram que gostaram muito de 

participar nas actividades do clube a Adriana afirmou “eu gostei de tudo e não tenho 

nada a reclamar.”, a Ana Laura escreveu “no clube de português aprendo muitas coisas 

fantásticas.”  
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O jornal foi também referenciado pela Jessica N. “… o nosso jornal deu a 

conhecer novas raças, tribos e línguas (…) o clube de português ajudou-me a realizar 

trabalhos em grupo.”  

Mais escreveram que “o clube de português é muito fixe, porque ajudou-me a 

melhorar o meu Português.” (Andreia P.)  

Termino acrescentando as palavras da Stela “agora já estou com mais amigas e 

ficou mais divertido.” 

 Na tentativa de compreender o impacto da participação dos alunos no Clube, e 

tal como já referimos no capítulo da metodologia, fizemos duas aplicações de um 

questionário sociométrico, nas respectivas turmas, uma na fase de entrada dos alunos no 

Clube e outra no final do ano lectivo.  

Dos dados recolhidos foram apenas tratados e analisados, os referentes aos 

alunos do Clube. Nos gráficos que se seguem apresentamos resultados relativos às 

escolhas (gráfico 1 e 2) e às não escolhas (gráfico 3 e 4) que recaíram sobre os alunos 

do Clube na primeira e na segunda aplicação. É importante salientar que no caso da   

Ana L., Luana e  Stela só realizaram um teste devido à chegada tardia ao Clube. 

 
 
 

Gráfico 1 – Número de escolhas/Alunos portugueses 
 

No caso dos alunos portugueses, e no que diz respeito às escolhas, salienta-se a 

posição igualitária que a maioria dos alunos tem, ou seja, os alunos são escolhidos pelo 

mesmo número de colegas tanto no primeiro como no segundo teste. São excepção a 

Soraia, que no segundo teste recebe mais uma escolha e a Andreia N. com menos uma. 
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Gráfico 2 – Número de escolhas/Alunos imigrantes 
 

O mesmo não se passa com os alunos imigrantes. Apenas a Jessica N. mantém o 

número de escolhas, a Alina sobe, assim como o Dylan e a Marisa. Dos restantes, seis 

baixam o número de escolhas e o Dumitrass nunca foi escolhido por qualquer dos seus 

colegas. Confirma-se com este resultado o que a directora de turma afirmou sobre o 

relacionamento dele com os colegas, bem pelo contrário, a forma que ele encontrou para 

se relacionar era bater ou então isolar-se.    

Dos onzes alunos, três foram escolhidos por menos colegas no segundo teste. 

Penso que a principal causa se deve à personalidade dos alunos em causa, visto que 

pude aferir que a Adriana e o Ivanei são bastante conflituosos especialmente quando se 

trata de se relacionar com os colegas do sexo oposto, enquanto a Jessika é uma aluna 

muito reservada.   

Outro indicador sociométrico que analisámos foi o das “não escolhas”, que cujos 

resultados se evidenciaram mudanças mais positivas.  

 

Gráfico 3 – Número de não escolhas/Alunos portugueses 

Neste gráfico salienta-se o resultado da Andreia N. com zero rejeições na 

segunda aplicação do teste. A Cristina também apresenta uma grande evolução positiva, 
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pois enquanto no primeiro teste é rejeitada por oito colegas, no segundo teste apenas 

três a escolheram negativamente.  

Também a Filipa e a Andreia P. apresentam melhor posição social na turma, 

relativamente a este indicador.  

 

Gráfico 4 – Número de não escolhas/Alunos imigrantes 

Também no caso dos alunos imigrantes, a maioria obteve menos “rejeições” no 

segundo teste. No entanto, o Dumitrass e a Marisa contrariam esta tendência. O Dylan é 

o aluno que se distingue de todos os outros, visto que é o sujeito com mais rejeições 

apresentadas, embora no segundo teste esse número descesse, mas de forma pouco 

relevante.  

Após a analise dos gráficos de rejeição de ambos os grupos, verificamos que o 

valor máximo dos alunos é igual a nove, no caso da Cristina, enquanto que o Dylan, 

com dezoito rejeições é o que se evidencia na parte dos não lusos.  

Em geral comparando os gráficos dos alunos lusos nota-se que o número e 

escolhas/reciprocidades é mais elevado que o número de rejeições. Os não lusos, 

embora o gráfico das escolhas apresente números mais elevados, a discrepância entre os 

dois gráficos (escolhas/ reciprocidades, não escolhas/reciprocidades) não é tão evidente.  

Chamemos a atenção para o caso do Dumitras. Podemos verificar que este aluno 

na primeira aplicação (Dezembro de 2006) não foi uma única vez escolhido e numa 

segunda (Junho 2007) foi, embora negativamente. Podemos inferir duas situações. A 

primeira é que antes ele passaria indiferente aos colegas e agora passaria a sobressair de 

força negativa devido ao seu comportamento agressivo. Segundo uma conversa 

informal com a directora de turma, anteriormente já mencionada, este comportamento 

devia-se ao facto de ele querer chamar a atenção e só assim o conseguiria, apesar de não 

ser a forma mais adequada, porque ele também mostrava alguma dificuldade em 

comunicar em língua portuguesa. Outro ponto a referir, ainda sobre este caso, é o facto 
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deste aluno apresentar alguns problemas de integração e de convívio com os colegas. 

Pensamos que esta situação não se devia só à sua personalidade, mas também ao meio 

cultural de que era originário, um dos países de leste. Segundo com a directora de turma  

e após uma reunião que teve com a mãe do aluno, “para eles não ter boas notas era 

razão de vergonha e até de exclusão”, o que fazia com que ela o pressionasse muito em 

casa para que o aproveitamento dele fosse fortemente positivo.  

Comparando os testes sociométricos na sua globalidade, nota-se que os alunos 

lusos mantiveram o número de escolhas (cerca de 6 nas duas aplicações), enquanto os 

alunos imigrantes apresentaram um número de escolhas mais baixo (cerca de 5 nas duas 

aplicações), pensamos que não é um número discrepante, pois os alunos imigrantes são, 

normalmente, aqueles que demonstram maiores problemas de integração. Nota-se este 

caso quando analisamos o item das não escolhas. Neste ponto já podemos observar 

maior afastamento entre os dois grupos, visto que os alunos imigrantes apresentam 

maiores número de não escolhas por parte dos colegas, sendo de 5 na primeira 

aplicação e de 6 na segunda. Contrariamente, os alunos lusos têm rejeições menores 

tanto no primeiro teste (por volta de  3 não escolhas)  como no segundo. Aliás no 

segundo o número de não escolha tende a baixar (cerca de 2 não escolhas).  

Quanto às escolhas recíprocas os alunos lusos sofreram um decréscimo, ou seja, 

no segundo teste, 4 alunos escolheram-se mutuamente, enquanto no primeiro em média 

cada sujeito escolheu e foi escolhido por cinco colegas, reciprocamente. Por outro lado, 

os alunos imigrantes mantiveram o mesmo número de escolhas recíprocas, ou seja, 

tanto no primeiro como no segundo teste, em média 3 pessoas escolherem os mesmos 

colegas e vice-versa. No que diz respeito às não escolhas recíprocas, os alunos que 

apresentam um número de não escolhas menor são os lusos, 2 pessoas na primeira 

aplicação e 1 pessoa na segunda. Por oposição, o grupo dos imigrantes sobe uma ligeira 

subida do primeiro (2 pessoas) para o segundo teste (3 pessoas). Fazendo uma síntese de 

todos estes valores, podemos afirmar que os alunos imigrantes continuam a apresentar 

algumas lacunas na integração na vida escolar e nomeadamente nas suas turmas e que 

são os alunos lusos, na generalidade, que demonstram maior sucesso na socialização 

com os seus pares. 

Penso, mais uma vez, e reafirmo que o clube ajudou os alunos, na sua maioria, a 

desmistificar a aprendizagem da Língua Portuguesa, pois eles tinham a ideia que a 

Língua Portuguesa era muito difícil. Eles aprenderam, divertindo-se e principalmente 

com a ajuda dos colegas. Segundo o que eles me foram dizendo ao longo do ano, o 

aproveitamento nesta disciplina foi melhorando, havendo no grupo poucos casos de 

insucesso.  
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� Eu no clube  

No primeiro dia, ia muito nervosa e quando lá cheguei, no dia 21 de Novembro 

por volta das 9 horas, deparei-me com uma dura realidade: ninguém para o Clube! 

Contudo, mais tarde lá apareceu uma aluna! Pessoalmente foi muito enriquecedor para 

mim, pois fui aprendendo algumas palavras de outras línguas.(Anexo II) 

Ao longo do tempo fui conhecendo um pouco melhor os alunos. Notei que o 

Dumitrass tinha dificuldades de relacionamento e tentava fazer tudo sem pedir ajuda. 

Por esse motivo, tentei sempre estar o mais perto possível dele. O Dylan que passava 

muito tempo sem aparecer apresentava problemas sérios em todos os aspectos: social, 

de aprendizagem e pessoal. 

No início do Clube senti que devia ser eu a despoletar o interesse para a 

realização das actividades. Normalmente eu era a primeira a escrever as primeiras 

palavras de um texto, como por exemplo: Era um vez… e a partir daqui o jogo foi 

continuando até ao último membro. Com o decorrer do tempo tentei que eles 

aprendessem a ser mais autónomos e a trabalhar mais em equipa. Para incentivar a esse 

trabalho em conjunto dizia muitas vezes que não estava presente ou que era invisível e 

por isso eles tinham todos que achar a solução. Nesses momentos, observava-os com 

muita atenção e vi que aos poucos todos eles interagiam em conjunto e constatava que 

eles estavam felizes naquele grupo e naquele lugar, parecíamos uma família, pois o meu 

relacionamento com todos é muito familiar. A Filipa, por exemplo, tratava-me por 

Sandra e as meninas iam-me esperar à paragem do autocarro ou à porta da escola. 

Outro aspecto que eu gostaria que ressaltasse do grupo era a amizade que os 

podia unir e, por isso, por altura do Carnaval houve uma festa na escola e pedi aos 

alunos que estivessem presentes porque iam actuar membros do Clube. Fiz também 

questão em assistir. 

Senti, também que após ter inscrito o Clube no concurso do ACIME, os alunos 

ficaram mais motivados e até falavam em continuar no Clube por mais anos. Julgo que 

essa motivação se fez sentir na disciplina de português, visto que as notas foram 

positivas para a maioria dos alunos.  

Outro aspecto, que devo salientar é o interesse dos membros do Clube na 

participação nas actividades. Facto curioso foi quando disse que, como raramente 

faltam, lhes iria dar um prémio por isso e que consistia em, na semana seguinte, dar um 

dia de descanso. Para surpresa minha, elas preferiram não ter a folga e até decidiram a 

actividade que planeavam trabalhar! Queriam um jogo dominó no qual se relacionava a 
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imagem à palavra. A dada altura, eles pediram que eu participasse e estavam muito 

atentos ao que eu dizia. 

Ao longo do tempo, e como desejava, o meu papel deixou de ser de professora e 

passou a ser de mediadora e que tinha a função de orientar nos trabalhos que estivessem 

a ser executados e em ajudar quando havia um conflito entre eles. Foi exactamnte o que 

aconteceu no dia 15 de Maio de 2007! O problema era entre a Stela e a Luana, que eram 

muito amigas, mas que naquele dia estavam em desacordo. Havia um trabalho a pares 

de uma disciplina que tinha de ser acabado. A Luana queria acabá-lo na hora do Clube e 

a Stela queria estar no Clube e por isso entraram a discutir. Bom, ouvindo as duas partes 

lá deixei ir para acabar o trabalho.  

À medida que se aproximava o fim do ano lectivo, comecei a fazer o balanço 

destes meses e reflectindo sobre o assunto penso que foi positivo ver o desenvolvimento 

de cada aluno em Língua Portuguesa. Havia uns que nem falavam com tanta timidez e 

agora são uns tagarelas e até já são “líderes” do grupo (Stela); outras foram sempre as 

mais certinhas (Jessica N.); as que ajudavam todos (Catarina). 

Penso também que este foi um ano de implantação do Clube e como tal foi 

apenas o primeiro passo para formar um grupo intercultural interessado em espalhar as 

maravilhas da Língua Portuguesa. Vejo que o clube não deveria acabar, porque percebi 

que ali os alunos se sentiam bem, pois estavam quase todos no mesmo patamar de 

dificuldades e quem sabia mais um pouco ajudava o outro. Era realmente um lugar de 

trocas e amizades para a vida. Eu, ao longo do tempo, era apenas a colega mais velha 

que trazia actividades e que eles realizavam convictamente. Muitas vezes também as 

actividades eram sugeridas ou modificadas por eles, o que lhes fazia ficar muito 

orgulhosos, porque a ideia era aceite e partilhada. Neste clube todos tinham tempo para 

falarem e para se ouvirem uns aos outros. Este factor fez com que o espírito de grupo se 

desenvolvesse e até se criticassem por uma razão ou outra. 
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CONCLUSÃO 
 

Nos nossos dias cabe à escola integrar de forma eficaz todas as culturas 

minoritárias que estão presentes, fazendo com que a identidade cultural seja respeitada, 

bem como proporcionar ambientes educativos que promovam a interculturalidade. 

Segundo Diaz-Aguado (….), o facto de todas as crianças irem à escola não garante por 

si só o princípio da igualdade de oportunidades, pois que estão sujeitas a pequenas 

diferenças no estatuto dentro da sala de aula e/ou até na escola, que se reflectem muitas 

vezes decisivamente no seu percurso escolar e mesmo na sua trajectória de vida. A fim 

de combater a exclusão e a discriminação, o professor tem de ter a sensibilidade e a 

competência pedagógica que o leve a distribuir equitativamente os papéis nas 

actividades curriculares, tentando que os alunos de minorias étnicas assumam com os 

seus companheiros, papéis de destaque não esquecendo a sua cultura de origem. O 

grande objectivo dos professores é ensinar bem e a todos, independentemente do 

momento de partida de cada aluno, encarando a diversidade como uma oportunidade e 

um meio com inigualáveis vantagens educativas, favorecendo a tolerância numa 

sociedade cada vez mais heterogénea.  

Partindo desta perspectiva, no presente trabalho fomos em busca de resposta às 

questões que orientaram o nosso projecto: 

 

- Como é que a existência de uma estrutura de apoio (clube) se reflecte na 

integração de alunos estrangeiros na escola? Qual o papel dos pares nessa integração?  

- Como é que os alunos que frequentam estruturas de apoio melhoram a 

aquisição da Língua Portuguesa? 

- Como é que a estrutura de apoio favorece a integração dos alunos estrangeiros 

na escola? 

- Como é que a tutoria intercultural ajuda na integração de todos os alunos? 

 

Este estudo prendeu-se com a necessidade de compreender melhor a integração 

dos alunos imigrantes numa escola e de encontrar uma solução para os ajudar nessa 

integração. A criação e o desenvolvimento do Clube de Português, baseado 

essencialmente numa estratégia de tutoria intercultural, permitiu: 

� Valorizar as diferentes culturas dos alunos do Clube junto da comunidade 

educativa, designadamente através da divulgação das suas línguas de origem 

no jornal Páginas do Manuel; 
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� Promover o contacto de alunos estrangeiros com a língua portuguesa, com o 

apoio dos colegas portugueses e estrangeiros já familiarizados com a língua; 

� Estimular o gosto pela aprendizagem cooperativa; 

� Ajudar a promover a auto-estima de alunos do clube, atribuindo-lhe novos 

papéis no processo educativo; 

� Contribuir para uma melhor integração social dos alunos do Clube, na escola 

em geral e na sua turma em particular. 

Porém, temos consciência de que não conseguimos chegar do mesmo modo a 

todos os alunos que frequentaram o Clube. Muitos de entre eles viveram a experiência 

com grande intensidade e entusiasmo, nunca faltaram às sessões, e disseminaram na 

escola e em particular junto dos colegas mais próximos, estimulando-os a fazer parte do 

Clube. Outros, embora muito poucos, não conseguiram integrar-se verdadeiramente no 

espírito do Clube e continuaram a debater-se com problemas de integração e de 

aprendizagem na sua turma. 

Com este estudo compreendemos que essa integração deficitária é na maior parte 

das vezes devida à falta de conhecimento da língua do país de acolhimento.  

Pensamos que projectos como este ajudam na integração dos alunos, porque 

trabalham competências, como: linguísticas e sociais. 

Para que o sucesso fosse mais evidente era necessário continuá-lo, pois 

pensamos que um ano lectivo serve apenas para o arranque. Um projecto com estes 

moldes poderá contemplar mais alunos e continuar a ajudar ainda mais aqueles que 

estão desde o início.  

Pensamos ainda que este projecto poderia ser desenvolvido noutras escolas, 

porque cada vez mais notamos a frequência de alunos imigrantes nas escolas públicas e 

porque também é um dispositivo que se enquadra em qualquer ambiente educativo. No 

entanto é fundamental que todos os funcionários da escola trabalhem em conjunto.  

Como anteriormente referido, o Clube ajudou no desenvolvimento social dos 

alunos, ou seja, anteriormente os alunos que mal falavam mais tarde falavam imenso e 

não só no Clube mas com os outros colegas. Mas para que este facto acontecesse, os 

colegas do Clube foram fundamentais, porque todos tinham o mesmo objectivo o de 

desenvolver a língua portuguesa. Este dispositivo ajudou, também, a melhorar o 

aproveitamento dos alunos em Língua Portuguesa e a modificar a opinião dos alunos em 

relação à disciplina, visto que no segundo trimestre cerca de 59 % dos elementos do 

grupo obtiveram aproveitamento positivo nesta disciplina.  

O facto de haver um permanente confronto dos pontos de vista faz com que os 

alunos se tornem mais críticos e percebam melhor o funcionamento de uma língua.   
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Um dos factores é o facto dos alunos aprenderem com os seus colegas através de 

tutorias. Parece-nos que este é o caminho seguro para o sucesso e para a motivação, pois 

os alunos não se inibem em expor as suas dificuldades junto dos colegas, assim como os 

que têm o papel de tutores sentem-se com uma grande responsabilidade. Com isto 

podemos afirmar que as tutorias são vantajosas para ambos.  Também formar grupos de 

diferentes culturas não é o suficiente, o que é importante é criar neles interdependência 

e incentivá-los à cooperação. Assim, a distância social reduz-se porque há um objectivo 

a concretizar.  

Segundo Baudrit (2002) a cooperação apresenta vantagens como favorecer a 

aproximação entre elementos do grupo trazendo benefícios para resolução de problemas 

cooperativamente. Em consonância, Diaz-Aguado (data??) defende que a melhor 

maneira de favorecer a eficácia da aprendizagem cooperativa é inclui-la de forma 

permanente como uma actividade académica regular, sem excluir outra actividade de 

aprendizagem através da qual se complementam. 

A tutoria intercultural exclui a dimensão competitiva, porque o objectivo é a 

entreajuda entre o tutor e o tutorado. Este modelo favorece a abertura cultural e a 

aproximação sócio-afectiva. Contudo, se o tutor não estiver suficientemente aberto e 

sensível às dificuldades do tutorado e se este também não compreender e não estiver 

atento ao que lhe é explicado, a relação e o objectivo inicial não se concretizará.  

Baudrit (2002) chama também a atenção para que não é fácil a integração de um 

aluno estrangeiro em turmas que já estão formadas há algum tempo devido ao grau de 

confiança que já existe entre todos. Por este facto, pensamos que se um aluno ao chegar 

a uma escola for inserido num grupo mais pequeno e no qual encontra algumas 

semelhanças ou se identifique vai facilitar a sua integração, pois aos poucos vai 

aprendendo a conviver numa nova língua mas com apoio de colegas.  

Existem outras limitações do modelo ou cuidados a ter: idade dos sujeitos, 

quanto mais velhos forem mais preconceitos poderão ter em relação a sujeitos de outras 

culturas; competição entre pares; indiferença na aprendizagem, ou seja, os dois 

elementos têm de se empenhar no processo ensino-aprendizagem para que assim 

aconteça um caso de sucesso. Portanto, quanto mais cedo a tutoria intercultural entrar 

nas nossas vidas e especialmente nas vidas das crianças, menores serão os preconceitos 

existentes.  

Não podemos esquecer o papel do professor, pois é este que deverá estar sempre 

atento a todas as situações presentes nas aulas, cabe-lhe também gerir de forma positiva 

e profissional as relações na sala de aula e motivar os alunos para o tema da 

Interculturalidade através de actividades que visem dar a conhecer a cultura do aluno 
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imigrante inserido na turma. Os nossos professores têm a noção que uma escola 

inclusiva culturalmente é muito enriquecedora para todos, visto que só assim é possível 

abrir portas para uma convivência saudável em detrimento da “discriminação por 

ignorância”(C14).Valorizar a cultura de cada um “é um aspecto interessante, pois 

permite a todos o contacto com diferentes formas de estar, de actuar e, 

consequentemente, a humanização das diferenças”(D6).  

Tanto os professores como os alunos estão de acordo no que diz respeito ao 

desenvolvimento das relações; os professores referiram que o Clube ajudou a criar laços 

de amizade, reforçou a auto-estima, a confiança e promoveu a tolerância. Quanto à 

importância do Clube na vida escolar dos alunos, salientamos que a integração ficou 

favorecida porque as actividades motivavam os alunos a atenuar as suas dificuldades, os 

alunos foram ganhando confiança uns com os outros e o aluno estrangeiro passou a ser 

visto como uma riqueza para o grupo. Este dispositivo apresenta uma grande vantagem: 

a proximidade, ou seja, ali o aluno é importante como ser individual e único num 

universo plural e singular onde tudo o que elabora é de extrema importância para um 

grupo. Grupo esse que é de dimensões reduzidas para que todos tenham o seu momento 

de ouvir e ser ouvidos e onde o professor tem tempo para cada um e está mais atento a 

qualquer foco de dificuldade.  

No domínio da língua portuguesa um dispositivo como o Clube desenvolve e 

reforça a aprendizagem da língua portuguesa não só em alunos imigrantes, mas também 

em alunos lusos, já que a relação tutorial favorece a aprendizagem dos pares envolvidos. 

Se por um lado o aluno imigrante aprende uma nova língua, por outro o aluno tutor ao 

explicar os conteúdos ou a actividade ao tutorado está a desenvolver o seu poder de 

síntese e de selecção do que realmente é importante reter. Assim, estamos perante a um 

processo enriquecedor para ambas as partes em que os dois saem a ganhar. Seguindo 

esta linha, uma das professoras referiu que o papel do clube no domínio da língua 

portuguesa dos alunos portugueses era muito importante porque “quando se partilha, se 

explica, se reflecte sobre como se fala, se formula um pensamento, se escreve 

desenvolve-se o nosso próprio conhecimento/competência sobre o assunto.”(C7) 

Julgamos muito interessante o que uma das professoras afirmou acerca dos 

alunos estrangeiros no Clube: “Não se trata de um estrangeiro envergonhado numa 

turma de portugueses que se riem do seu sotaque mas de um aluno que se apercebe que 

outros com diferentes línguas maternas estão a aprender uma segunda língua”(C5).  

 Reflectindo sobre o que se passa nos dias de hoje nas nossas escolas pensamos 

que todas elas deveriam promover nas suas escolas a interculturalidade, porque cada vez 

mais existe uma grande comunidade de estrangeiros a frequentar as mesmas. Para tal, 
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era necessário que as escolas encontrassem um modo de integrar os seus mais recentes 

alunos. Julgamos que poderia ser um dispositivo do género do que fomos descrevendo 

ao longo deste trabalho. Contudo, pensamos que poderia ter um carácter obrigatório, 

fazendo parte do horário e que envolvesse toda a comunidade escolar, tornando-o mais 

dinâmico.  

Escolhemos o Método Natural porque pensámos que era o melhor para o 

projecto que queríamos desenvolver. Este método segue a linha do Método Global 

defendido por Freinet no qual ele afirma que o material a ser trabalhado dever ser 

produção dos alunos, os quais são os responsáveis pela divulgação dos mesmos através 

de materiais que saibam manipular (que no nosso caso foi o computador e consequente 

duplicação dos jornais). O nosso método tem como grandes objectivos:  

� Fazer um ensino enraizado na vida, o que significa ancorar as aprendizagens nas 

experiências das crianças; 

� Desenvolver a capacidade de expressão nas suas diversas frentes: oral e escrita; 

� Desenvolver nas crianças a capacidade de aprendizagem, colocando-as sempre 

como sujeitos de aprendizagem; 

� Promover a autonomia e a capacidade de intervenção; 

� Atribuir sentido ao acto de ensino/aprendizagem e tornar as crianças conscientes 

desse sentido. 

 

Todos os intervenientes directa ou indirectamente inseridos neste processo 

estavam de acordo com a utilidade de projectos como este. Foram unânimes quanto à 

importância que o Clube teve na melhoria da aquisição da língua portuguesa e no 

relacionamento entre todos.  

Era nossa intenção com a realização deste projecto que os alunos envolvidos 

fossem a âncora para novos projectos e para novos desafios. Desejaríamos também que 

estes alunos utilizassem, na sua vida activa, o que foram aprendendo com os colegas, 

visto que a sociedade está cada vez mais exigente e que pode que os cidadãos do mundo 

sejam activos, dinâmicos, cooperativos e autónomos.  

Em jeito de conclusão, gostaríamos que as pessoas que vierem a ler este trabalho 

fiquem encantadas com a diversidade que a nossa língua pode trazer às suas vidas, pois 

a língua é identitária e é uma porta aberta para o conhecimento mútuo entre as pessoas.  
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