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RESUMO 

 

A assunção de que o conhecimento escolar é por si só a aprendizagem necessária 
e indelével da vida, distancia-se das novas abordagens de aprendizagem pela vida que 
associam a experiência pessoal reflexiva à formação. Desde que nascemos, 
desenvolvemos a perceção de tudo aquilo que nos rodeia e formulamos as nossas 
próprias aprendizagens e significações. Serão essas significações que nos percursos de 
vida de cada ser humano, assumirão, particular relevância na forma como 
desenvolverão o seu percurso e aplicarão os seus “vividos” no desenvolvimento da sua 
identidade como ser social e profissional. Somos aquilo que vivemos. 

Caberá à escola legitimar essas experiencias e erguer novas estruturas de 
aprendizagem que valorizem esses saberes, conduzindo a uma espiral que permita 
atingir outros patamares do saber. O que fazemos é o reflexo do que aprendemos, 
desaprendemos e voltámos a aprender. Assume assim, particular importância o 
momento de reflexão sobre cada momento da nossa vida, pois será dessa reflexão que 
criaremos em nós as condições para enfrentar novos caminhos e entender os já 
percorridos. 

Da escola se espera que responda aos desafios da diversidade de público que a 
frequenta e responda aos fenómenos sociais que nas últimas décadas têm atravessado a 
sociedade e que transpuseram os seus muros. Estes requerem da escola uma maior 
sensibilização e adequação às necessidades individuais dos alunos. Caber-lhe-á agir 
rápida e adequadamente, para que que seja possível a anulação de fatores que poderão 
direcionar para a exclusão escolar e consequentemente para a exclusão social muitos 
dos que, por alguma razão, não se revêm na sua forma de ensinar. 

O acompanhamento tutorial poderá, de alguma forma, ser um caminho que 
permita minimizar as desigualdades em contexto escolar e traçar caminhos e 
alternativas futuras. 

 
Palavras-chave: aluno - professor – tutoria – inclusão - sucesso 
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RÉSUMÈ 
 

 

L'hypothèse que les savoirs scolaires sont eux, et seulement eux, nécessaire à un 
apprentissage, s´éloigne des nouvelles approches d'apprentissage par expérience 
personnelle impliquant une formation réflexive. Dès la naissance, nous développons la 
perception de tout ce qui nous entoure et formulons nos apprentissages en leur donnant 
un significat.  

Les différents apprentissages sont faits dès la première enfance, ce qui nous 
permettra de développer une identité à un niveau social et professionnel. Nous sommes 
ce que nous avons vécu.  

L'école devra valider les expériences individuelles et construire de nouvelles 
structures qui puissent favoriser l'apprentissage, de manière à obtenir une spirale pour 
atteindre de nouvelles connaissances. Ce que nous faisons est un reflet de ce que nous 
apprenons, de ce que nos oublions et de ce que nous irons de nouveau apprendre. C’est 
ainsi, particulièrement important d’analyser chaque moment de notre vie, car c’est à 
partir de cette analyse et réflexion que nous aurons acquis les conditions nécessaires à 
de nouveaux défis d’apprentissages, ainsi qu’à comprendre ceux que nous avons déjà 
réalisés.   

Les phénomènes sociaux, que dans les dernières décennies, ont traversés la 
société et qui ont transposés les murs de l'école, exigent à l’école une plus grande 
sensibilisation et adaptation aux besoins individuels des élèves. À l'école sera demandée 
d'agir rapidement et de façon appropriée, afin d'annuler les facteurs qui peuvent 
conduire à l'exclusion scolaire et ainsi à l'exclusion sociale de ceux qui ne se revoient 
pas dans la façon d’enseigner de l’école. 

La protection tutélaire peut permettre minimiser les inégalités, dans le contexte 
scolaire, dessinant un nouveau parcours  pour les élèves. 

 
Mots-clés: élève - professeur – protection tutélaire – inclusion - succès   
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Introdução    

  
Compelida pelas diferentes mudanças ocorridas no mundo atual, a escola vê-se 

cada vez mais, confrontada com a necessidade de dar resposta à heterogeneidade dos 
seus alunos, gerindo as diferenças para que todos, independentemente das suas 
diferenças de origem, possam aceder ao sucesso e traçar caminhos e objetivos futuros.  

A atenção personalizada ao estudante constitui assim, um recurso de grande 
valor e promotor de uma visão positiva das capacidades individuais.  

Para que tal seja possível, é fundamental que a escola promova formas 
diferenciadas de intervenção que visem a concretização de práticas educativas 
tendentes a combater o abandono e insucesso escolar e facilitar a integração na 
comunidade educativa. Das medidas de possível implementação, destaca-se o 
acompanhamento tutorial que permite maximizar as potencialidades de cada aluno, mas 
também, o seu desenvolvimento pessoal.  

A temática do acompanhamento tutorial que por ser muito vasta, irá ser 
abordada de forma a centrar o enquadramento teórico na problemática específica do 
acompanhamento a jovens que frequentam o ensino não superior que, por alguma razão, 
apresentam dificuldades de integração no ambiente escolar, nomeadamente, 
dificuldades de integração na escola ou na turma, necessidade de recuperação de 
aprendizagens, comportamentos perturbadores, ou ainda, problemáticas socioculturais 
adversas.  

No sentido de criar uma forma diferenciada de intervenção, o presente trabalho 
irá incidir no desenvolvimento de um Projeto de Tutoria passível de ser implementado 
na Escola Secundária Daniel Sampaio.   

Este trabalho terá quatro partes distintas: o Balanço Reflexivo sobre o meu 
percurso pessoal e experiência como professora, no capítulo I, uma breve abordagem 
histórica à escola em Portugal, no capítulo II, o enquadramento teórico sobre o 
acompanhamento em tutoria que será apresentado no Capítulo III e a apresentação, no 
Capítulo IV, do projeto passível de ser implementado no estabelecimento de ensino em 
que me encontro a leccionar.  

Finalmente, são enunciadas as considerações finais e conclusões de todo o 
trabalho, bem como a indicação das referências bibliográficas. 
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Capítulo I 
 
Narrativa Biográfica 
    

Nascida em Paris em pleno fluxo migratório de Portugueses para terras de 
França nos anos 60, coube-me a mim cumprir os sonhos dos meus pais, que como tantos 
outros emigrantes abandonaram o seu país de origem em busca dos sonhos que este não 
deixava realizar e trilhar o meu próprio caminho. A eles devo muito do que sou hoje. 

Iniciei o meu percurso escolar na pré-primária em França e recordo ainda 
algumas das cantilenas que aprendi na “maternelle” (denominação francesa do ensino 
pré-escolar), que frequentei em Paris e que ainda hoje relembro com alguma nostalgia. 
Também o cheiro das tardes outonais estão ainda na minha memória assim como os 
pontapés que dava nas folhas amontoadas nos passeios que pareciam cobertos com um 
infindável manto e que tão bem serviam as brincadeiras do regresso a casa depois de um 
dia de escola, mas a entrada para a escola primária pairava já nas conversas dos meus 
pais.  

A minha língua materna era então o francês, língua que falava na escola onde 
passava a maior parte do meu dia, enquanto o português se tornava cada vez mais uma 
língua que percebia mas que pouco falava, já que, ao português falado pelos meus pais 
respondia em francês. Chegava a hora de tomar decisões para traçar o futuro da única 
filha. A vontade de me mandarem para Portugal para iniciar os estudos primários 
deixou de ser uma simples conversa e foi assim que em setembro de 1968, me vi pela 1ª 
vez confrontada com um mundo desconhecido. Vim para Portugal trazida pelos meus 
pais que, pelo caminho, se esforçaram por me explicar que seria “o melhor para o meu 
futuro pois em França seguiria certamente o desígnio de muitos outros e acabaria numa 
fábrica”. Portugal era, para eles, sinónimo de boa formação (curso superior), educação e 
melhor futuro. Eles ganhariam em França o dinheiro necessário para manter a única 
filha a estudar. Assim, passei a morar numa residência de estudantes universitários na 
Av. 5 de Outubro, em Lisboa, pertença de uma prima distante que os meus pais só 
conheciam de nome. A proteção de viver com os pais deixou de existir e a necessidade 
de estar e comunicar com os restantes colegas de residência fez com que tentasse, 
finalmente, utilizar a língua portuguesa que mais não estava que escondida nas 
aprendizagens até então realizadas. Como refere Josso (2008, p116). “Formar começa 
na idade do berço e vai até à terceira idade. A formação diz respeito a toda a vida, 
enquanto que a educação é apenas relativa a certos períodos na vida (…) quando somos 
obrigados a ir à escola (…)”. Também a minha formação de berço tinha começado a dar 
os “seus frutos”, tinha afinal, aprendido duas línguas e, confrontada com a necessidade 
de comunicar conseguira dar resposta e adaptar-me às exigências, corroborando assim a 
afirmação de Cavaco (2002, p.31), “a formação é entendida, grosso modo, como um 
processo de transformação e de integração da experiência pessoal”.  

Chegara, no primeiro dia de outubro (início do ano escolar), o momento de 
conhecer uma nova realidade e era tempo de enveredar por um outro trilho: a escola 
primária.      
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A criança de 6 anos vê-se assim, num mundo de adultos, numa residência  de 
estudantes universitários que a acolhem como mais uma. Passei assim a ter uma nova 
família. Na pequena mente de sonhos e histórias próprios da infância abruptamente 
interrompida, comecei a conhecer outras realidades e experiências com os meus colegas 
de vida, “desde muito pequenos aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. Por 
isso, antes mesmo de aprender a ler e a escrever palavras e frases, já estamos a “lendo”, 
bem ou mal, o mundo que nos cerca” Cavaco (2002, p.121). Fui acompanhando de 
perto os seus percursos de estudo, frustrações amorosas, questões familiares, dúvidas 
ideológicas (tão perniciosas e perseguidas pelo Estado Novo) e, principalmente, o 
afastamento da família biológica. Os momentos de estudo eram geralmente conjuntos, o 
que passou a unir-nos ainda mais, além do contributo dado à minha formação que em 
muito ultrapassava os limites da educação formal. Também a ajuda no estudo e o 
incentivo permanente fizeram com que acreditasse sempre que era capaz (talvez por 
isso, hoje, não desista facilmente dos meus objetivos). Embora as conversas pouco se 
identificassem com a experiência da minha curta vivencia, fui ouvindo, presenciando e 
por vezes imitando a forma de estar dos adultos e aos poucos, fui traçando a minha 
própria personalidade, adquirindo autonomia na gestão da minha vida diária, na 
resolução de problemas, assim como, na gestão das relações com os outros e na 
primazia do respeito pelas ideologias e crenças de cada um. “O meio familiar apresenta-
se como um contexto privilegiado “na aquisição de competências de expressão, de 
comunicação, de relação interpessoal”, ou seja, na socialização” Cavaco (2002, p.40).   

Com a entrada para a 1ª classe encontrei também, a relação igualitária com, 
esses sim, colegas de idade, o que me permitiu, desenvolver também, a socialização 
entre pares da mesma faixa etária. Associei-me às mesmas brincadeiras, conversas, 
desafios e disparates. Assim vivi tudo o que é próprio da infância, os amigos, as 
festas… 

Rapidamente construi dois mundos paralelos que acabariam por se entrecruzar 
no futuro, pois “quanto mais [uma pessoa] dominar as suas ferramentas, mais confere o 
seu significado ao mundo; quanto mais for dominado pelas suas ferramentas, mais a sua 
autoimagem será determinada pela forma delas. Ferramentas conviviais são aquelas que 
dão à pessoa que as usa a grande oportunidade de enriquecer o ambiente com o fruto da 
sua visão” Finger e Assún, (2003, p.21). Julgo, ter realizado, as minhas próprias 
aprendizagens de convivialidade em harmonia com os ambientes em que vivi e que me 
permitiram aprender o respeito pelas formas de estar e de pensar de cada indivíduo, 
assim como a necessidade de ultrapassar constantemente as barreiras impostas pela vida 
numa sociedade em constante mutação, pelo que acredito, que a diversidade de 
vivências só nos enriquece. 

Os medos então vividos, onde pululavam palavras como a PIDE, o regime, o 
cuidado com as rusgas frequentes às residências de estudantes, as conversas 
controladas, as reuniões pela surdina da noite, começaram a povoar o meu próprio 
imaginário. Comecei, assim, a perceber que o cuidado tanto apregoado pela dona da 
residência chegava ao receio de ver o soalho arrancado e a prisão à espreita. Pela 
primeira vez percebi que algo a que chamavam eleições se revestia de um dúbio 
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significado, a representação do povo e a autoridade e repressão contra esse mesmo 
povo. Não entendi.  

Pela mão dos colegas de residência, apareci em reuniões do MDP/CDE , cujo 
significado só mais tarde vim a descobrir mas certo é que “o meio (familiar, social, 
político, económico, profissional) onde os indivíduos se encontram imersos tem um 
caráter formativo contínuo. As situações e acontecimentos aí vivenciados fazem parte 
da rotina e daí resultam, regra geral, as aprendizagens mais estruturantes e significativas 
na vida das pessoas” Cavaco (2002 p.40). Foram estas reuniões o meu primeiro 
despertar para a realidade sofrida de um povo amordaçado por uma ditadura que, para 
mim, não tinha rosto. Apesar disso, cedo entendi, que ser-se estudante em Portugal tinha 
os seus riscos e vicissitudes. O universo educativo começava a ser visto como um 
processo amplo de aprendizagens em oposição ao modelo escolar que se pautava pelos 
legados do regime de Deus, pátria e família, cujos “alicerces” se sustentavam em 
formalismos conceptuais, passiveis de ser mensuráveis e certificáveis, segundo 
predefinições rígidas e socialmente aceites até então, como forma de promoção do 
obscurantismo do povo e de criação de elites. O Inconformismo passou a ser também 
para mim uma palavra com significado profundo, assim como, o questionamento 
permanente sobre os desígnios ideológicos geralmente impostos por uma minoria que 
mais não faz do que tentar controlar o clamor das maiorias. A revolução estudantil de 
Maio de 68 vivida em França e os seus ideais, passaram também a fazer parte do ideário 
estudantil em Portugal e a educação passou a não ser exclusivamente “sentida” como 
produto das instituições formais de ensino. A sede de conhecimento e saber, 
transpuseram as portas das escolas e os novos ideais de cidadania e participação social 
passaram a fazer parte do dia-a-dia dos estudantes. A sede de intervenção ativa na 
sociedade começa a ser o ideal cada vez mais sonhado por todos e as convulsões 
estudantis marcam o início de novos ideais. 

Já o ano de 1972 chegava ao seu fim (outubro), quando um clamor de estranhos 
desacatos ecoou pela então avenida 28 de Maio (atual avenida das Forças Armadas). 
Estranhos gritos me despertaram para o que tinha acontecido: assassinaram um 
estudante! A PIDE tinha investido contra os estudantes e matara Ribeiro Santos. Os 
estudantes fugiam, desciam pela avenida 28 de Maio e refugiavam-se onde podiam. 
Também os meus colegas de residência chegavam a casa ofegantes e enraivecidos pelos 
acontecimentos. Repressão passou, assim, a fazer parte do meu ainda parco vocabulário. 

A escola instituição seguia o seu rumo, mas também a escola da vida o seguiu.         
Trilhar caminhos passou a ser uma forma de arriscar e aprender também. Hoje, 

arrisco dizer, que fui aprendendo a ser quem sou pelo fortalecimento, não intencional, 
de alguns saberes, nomeadamente, dos vários proporcionados por estímulos exteriores 
(sociais) que estimularam o meu percurso individual. Muitas vezes, partindo dos erros 
para criar as minhas próprias experiencias, como refere Cavaco (2002, p.36), pela 
“rutura da continuidade”, o que gera angustia e um desconforto inicial, que é superado 
na fase seguinte, em que a pessoa tem possibilidade de experimentar e de ultrapassar 
com sucesso a situação. Na maioria das situações, a pessoa aprende por ensaio e erro, 
realizando tentativas e fortalecendo as que se afiguram eficazes”. 
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O desejo de liberdade e os sonhos dos que comigo foram cruzando as fronteiras 
do permitido, fizeram-me, também a mim, desejar poder ir mais além e atrever-me a 
desejar outro Portugal. Um Portugal mais justo e solidário, onde todos pudessem estar 
no seu país e serem livres de dar a educação ansiada aos filhos, sem terem tal como eu, 
de passar pela separação dos seus para alcançar um futuro diferente. 

A tomada de consciência da opressão ideológica vivida em Portugal e dos sons 
de liberdade e mudança que chegavam do exterior (que eu podia “provar” quando 
passava os três meses de férias de verão em Paris) ensinaram-me a querer mais, a 
desejar mais. Julgo que ter vivido estas realidades distintas (ditadura e sociedade pós 
maio de 68), me levou a desenvolver a resistência e resiliência necessária para nunca 
cruzar os braços perante os desafios que tanto a vida pessoal como profissional me 
foram colocando ao longo do tempo. 

Assumindo já este espírito e desejo de mudança para alcançar mais, acordo com 
uma nova realidade: o 25 de Abril em 1974. Relembrei as antigas reuniões do 
MDP/CDE e entendi que havia chegado o momento de tudo ser possível. Agora, sim, o 
povo ia ser libertado… Vivi intensamente todos os momentos no coração de Lisboa 
exaltada do clamor, não já de gritos de medo, mas de gritos de alegria. Pude sentir o 
fervilhar das emoções, o gosto da liberdade que uma vez experimentado, nunca mais foi 
esquecido. E as mudanças chegaram. Com elas chegou também o conhecimento daquilo 
que eu própria me tornei: inconformada, persistente e desejosa de experimentar. Como 
traçar então o futuro para continuar a ser? 

Os estudos prosseguiram com a escolha que se impunha: o ensino técnico ou o 
liceu. O liceu foi a escolha já que os horizontes passavam, sem dúvida, pela frequência 
universitária (essa sim, seria a “cereja no topo do bolo”) esse seria o verdadeiro 
reconhecimento da evolução familiar no sentido da dignificação do saber. Seria assim, a 
segunda licenciada da família e distinguir-me-ia da restante família que a custo (fruto 
dos tempos), havia conseguido a 4ª classe para os do sexo masculino e a 3ª classe para o 
sexo feminino. Aqueles que almejaram um pouco mais de escolarização (os homens), 
passaram pelo ingresso no seminário da região para completarem o 5º ano do liceu que 
lhes abriria as portas ao almejado emprego. Não podemos esquecer que à época, a 
escolaridade obrigatória era diferente consoante o sexo e poucos a conseguiam cumprir 
já que, a ajuda no orçamento familiar falava mais alto e o cultivo das terras pedia mais 
braços de trabalho. 

Aqueles para quem a vida e o regime havia negado a liberdade de escolha, 
fugiam do país. Deixando para trás o estigma do filho homem, que, ou vai para a guerra, 
ou trabalha para ajudar na criação dos irmãos mais novos. Meu pai fugindo ao campo e 
à guerra colonial, minha mãe por obrigação matrimonial escolheram a França como país 
de realização dos sonhos de aumentar o nível de vida e fugir também às agruras das 
terras da Beira. Os filhos passam assim, a ser o espelho da sua realização pessoal. Eu 
era, assim, por “hereditariedade” o espelho das aspirações dos meus pais.  

Lá se abriu o liceu para início dos sonhos familiares. 
Nos quentes anos do pós 25 de abril, a frequentar o liceu Passos Manuel, fiz a 

minha incursão nas constantes RGA (reuniões gerais de alunos), manifestações 
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calorosas contra tudo o que de velho existia. Pela primeira vez, sentia o fim do medo. 
Dei comigo a gritar pela mudança e a reivindicar mais e melhor educação. Aprendi que 
a união faz mesmo a força e, contra algumas vontades ainda persistentes, retirámos os 
símbolos da ditadura das paredes das salas onde diariamente tínhamos aulas. Senti o 
sabor da liberdade e não mais pude passar sem ela. Aprendi a juntar-me aos que 
reivindicam melhores e dignas condições de vida e aprendi a erguer a voz pois é ela que 
engrossa as fileiras da união e da força de um povo. E foi nesse desejo pela novidade e 
mudança que veio o meu primeiro desaire académico e tive de repetir o meu 4º ano de 
liceu (como comecei a partir de então, a entender a frustração do dever não cumprido).  

Ainda hoje, como profissional de educação penso na frustração sentida, sempre 
que um dos meus alunos se encontra em situação de possível retenção e tento 
conjuntamente com os meus colegas desencadear todos os apoios que sejam passíveis 
de ajudar no desenvolvimento das aprendizagens escolares não realizadas. Tinha 
aprendido a fazer parte de uma identidade, de um todo, de um momento histórico, mas 
“o monopólio e a hegemonia criados pela educação formal fez com que se pensasse, 
durante muito tempo, que a escola era a única via de aquisição de conhecimento” 
Cavaco (2002, p.27), mas muito embora este momento único da história me tivesse 
ensinado a ser cidadã, a tomar consciência do poder do povo e a reconhecer o valor da 
unidade, estas aprendizagens que não faziam parte da educação formal veiculada pela 
escola, não poderiam ser certificadas pois não cumpriam os ditames das regras 
impostas. Ter tido a possibilidade de viver de forma tão intensa o 25 de Abril de 1974, 
permite-me eleger esta época como um dos momentos charneira do meu percurso de 
vida. 

No pós 25 de abril de 1974, o início do ano letivo era uma verdadeira incerteza. 
Chegado o final do mês de novembro e ainda sem aulas, decidi que queria algo mais e 
decidimos em família que me juntaria aos meus pais em França. O bom conhecimento 
que tinha da língua francesa (fruto da 1ª infância e das muitas férias passadas em 
França), permitir-me-ia frequentar o sistema de ensino francês e também recuperar um 
ano letivo que se afigurava complicado. Resolvi que precisava de mais que as 
constantes incertezas em que o sistema educativo português havia caído, precisava de 
avançar.  

Juntei-me aos meus pais e passei a frequentar o sistema de ensino francês. A 
novidade rapidamente foi passando e cada vez mais o sistema me fazia lembrar a rigidez 
do ensino do tempo do estado novo, em que o professor se afigurava como uma 
entidade quase divina e inatingível (tão diferente da envolvência já existente entre 
professores e alunos em Portugal). Fui avançando na escolaridade mas sentindo-me 
sempre, um mero apelido repetido pelos professores mecanicamente e sem qualquer 
relação de proximidade. Era simplesmente mais uma de entre muitos outros. Embora 
não tivesse grandes dificuldades no domínio da língua francesa, a história de França era 
para mim novidade e o Inglês (obrigatório) já com três níveis de aprendizagem, um 
verdadeiro problema para quem como eu tinha como língua estrangeira o francês. 
Apesar do apoio disponibilizado pelo liceu, uma hora semanal lecionada pela professora 
da disciplina de inglês, as avaliações não chegavam à positiva. Gostava da professora, 
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da sua entrega e simplicidade. Como considerava o tempo disponibilizado insuficiente 
para uma recuperação real, não hesitou em valorizar as minhas atitudes e esforço na 
recuperação e atribuiu-me a nota positiva. É a única professora de quem ainda hoje me 
lembro! Com ela aprendi a não desistir de um aluno. Aprendi a valorizar as vitórias e a 
menosprezar os insucessos. Esqueci o rosto daqueles para quem eu era um simples 
apelido. 

Resolvi que também não era o sistema francês que me satisfazia, as minhas 
raízes culturais prendiam-me a Portugal. Voltei e passei a frequentar o Instituto Franco-
Português para obter o diploma de ensino de francês no estrangeiro conferido pela 
Universidade de Toulouse que tentei compatibilizar com o curso de educação de 
infância (onde fui admitida por candidatura ao ensino superior). Embora o gosto pelo 
trabalho com crianças pequenas fosse importante, não era o que mais me entusiasmava. 
Optei então, pelo instituto onde considero ter começado a cultivar o gosto pelo ensino, 
carreira que vim a abraçar. Foi aí que o “bichinho” nasceu e aí conclui a formação 
suficiente para ingressar na docência. Durante o último ano do curso, tive a meu cargo 
(com supervisão), uma turma de nível dois de língua francesa e aí verdadeiramente, 
senti o gosto pela carreira que depois abracei.  

Decorria o ano de 1983 quando a 29 de outubro consegui a colocação como 
professora numa escola da margem sul do Tejo. Passei a pertencer ao grupo de 
recrutamento 8ºB que não só reunia os professores de Francês como também, de 
Português. Vi-me assim, a lecionar as disciplinas de português e francês a alunos do 
então 7º, 8º e 9º anos (a nomenclatura foi alterando com o tempo e com as várias 
equipas ministeriais do Ministério da Educação). Fui bem acolhida pelos meus pares. O 
horário era aquele que mais ninguém quisera, as turmas aquelas que ninguém 
desejara… mas, foram o motor de uma grande aprendizagem de vida. A lecionação do 
francês não me levantava qualquer problema, mas o português carecia de muita revisão 
da matéria a lecionar (alguma mesmo, estudada pela 1ª vez). Muitas foram as horas de 
estudo e preparação para as aulas de português, assim como a ajuda de alguns colegas 
mais experientes. 

A realidade de uma escola pública era bem diferente do Instituto onde havia 
estagiado. Os gabinetes de aprendizagem de línguas estrangeiras devidamente 
apetrechados eram uma simples ilusão, os poucos gravadores eram disputados por 
todos, e só alguns almejavam a sua requisição (geralmente prioridade dos professores 
em estágio pedagógico), o quadro de feltro com imagens próprias das diferentes 
unidades, dava lugar a imagens retiradas de variadíssimos suportes. Como é bem 
verdade que a necessidade aguça o engenho, a opção passava pelas constantes 
dramatizações e que, por sorte, tanto eram do gosto dos meus alunos. Estas permitiam 
colocar os alunos perante a utilização da língua francesa simulando realidades de 
comunicação diversificadas e recorrendo a cenários feitos por mim e pelos alunos. A 
descontração e a aproximação que reinavam na lecionação dos conteúdos tornavam, 
felizmente, a aprendizagem mais rápida e fácil uma vez que “(…) a formação não é 
senão experiencial. Se não for experiencial, não há formação. Pode haver informação, 
mas não há formação” Josso, (2008, p.123). Julgo que a utilização dinâmica da língua 
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francesa em detrimento do recurso sistemático aos diálogos do manual, proporcionou 
um maior conhecimento da língua, assim como o recurso à visualização de filmes não 
legendados que requisitava no Instituto Franco-Português e adaptados aos diferentes 
níveis de língua. O receio de não estar a fazer bem surgia diariamente. Procurei 
frequentar muitas das ações de formação disponibilizadas pelas Associações de 
Professores de Português e Francês, Sindicatos de Professores e outras entidades, como 
forma de atualização científica e pedagógica. Muito me ajudaram as aulas lecionadas 
pelos estagiários chamados à profissionalização e pela coordenadora de estágios (a que 
muitas vezes assisti como convidada), assim como os conselhos finais dados pela 
coordenadora e as referencias a algumas situações a rever. Como refere Josso (2008, 
p.117) “para se formar, estas pessoas têm necessidade de estar acompanhadas por 
profissionais que sabem estar atentos, que sabem compreender as problemáticas da sua 
formação, que sabem ajudar as pessoas em formação no sistema educativo, seja para 
ajudar enquanto aprendentes, seja para acompanhá-las nos seus percursos educativos, a 
fim de procurar que estes correspondam da melhor forma aos desejos, às capacidades, 
aos projetos e às competências das pessoas que chegam à formação”. Pela observação e 
pela tomada de consciência dos erros por vezes cometidos pelos meus colegas e 
corrigidos pela coordenadora, fui, eu própria criando o meu modelo de organização e 
lecionação que acrescentava ao aprendido no instituto franco-português pois Josso 
(2008, p.122), ”Há aprendizagens que podem ser muito rápidas e aprendizagens que 
podem ser extremamente longas. Independentemente do objeto de aprendizagem, é 
muito importante conhecer como aprendemos, como nos desenvencilhamos para 
aprender”. O contacto com a lecionação dos meus colegas e da coordenadora de estágio 
foram uma mais-valia no início da minha carreira já que “precisamos de duas condições 
para considerar uma formação experiencial: o contacto direto e a possibilidade de agir” 
Cavaco (2002, p.33). Pude contactar com as metodologias dos meus colegas, refletir 
conjuntamente sobre os resultados dessa aplicação e pude também acrescentar algo de 
inovador ao realizado, uma vez que “este processo carateriza-se por uma certa 
improvisação, uma vez que o sujeito está a experimentar algo novo, sem saber 
precisamente qual é o resultado final” Cavaco (2002, p.33).  

Ser professor também é assumir alguns riscos e tentar inovar nas suas 
metodologias, muitas das vezes “por ensaio e erro, repetição e imitação” Cavaco (2002, 
p.35), assim, o erro não deverá, ser encarado como um fator de descrédito ou 
incapacidade profissional, mas sim, como espaço e motivo para desenvolvimento de 
momentos de autorreflexão que possam por sua vez conduzir a novas práticas. também 
eu fui utilizando o que aprendia nas aulas a que assistia. Fui imitando e criando, 
errando, refletindo e tentando de novo, conforme sustenta Cavaco (2002, p.34), “a 
prática e a reflexão são dois elementos fundamentais na experiencia. (…) O termo 
“prática” tem subjacente não apenas “ação repetida, mas ação regulada, ação refletida”. 
Muitas foram as vezes que senti não ter seguido a melhor estratégia, mas também não 
baixava os braços. Muitas vezes questionei os meus alunos sobre o que estes julgavam 
ser mais facilitador para chegar aos objetivos que nos propúnhamos atingir.  
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Continuo a acreditar que em educação não existem receitas prévias, pelo que, o 
poder de agir, arriscar e inovar deve poder nortear a ação do professor. Este deverá 
assumir a prática como ponto de partida para uma reflexão individual sobre os 
resultados obtidos, associando-os a outras práticas já experienciadas, que darão lugar à 
descoberta de conceitos e princípios gerais, que irão permitir a conceptualização e o seu 
uso em novas experiências, permitindo assim, o início e o sucesso do processo de 
aprendizagem.  

Até à década de 80, o motor de desenvolvimento e criação de emprego da 
península de Setúbal era devido essencialmente, à presença dos estaleiros da Lisnave e 
Setenave na região. Quando cheguei à escola Secundária das Cavaquinhas no Seixal, em 
1983, haviam sido desmantelados os estaleiros da Lisnave e reduzidos os da Setenave, 
facto que fez a região mergulhar numa enorme onda de desemprego e pobreza. As 
dificuldades chegaram rapidamente às escolas e sentidas particularmente na sala de 
aula. O desemprego atingira muitas das famílias dos meus alunos. Na zona do Seixal, 
vila (agora cidade), de gente ainda ligada à faina do Tejo, só se o rio o permitisse 
podiam tirar algum sustento na pesca. A pobreza batia à porta dos meus alunos e, alguns 
chegavam à escola sem qualquer refeição desde a consumida na escola no dia anterior. 
Foi nesse clima que percebi que o professor tem que ser bem mais que o simples 
transmissor de conhecimentos e cumpridor de regras ministeriais! Ele tem que ser o 
“radar” permanente que entende os sinais, por vezes quase “impercebíveis” dos seus 
alunos e não espera para agir. O simples pequeno-almoço tornara-se para muitos deles 
um verdadeiro luxo, aguardavam em silêncio o almoço dado pela ação social escolar. 
Alguém aprende sem que as suas necessidades mais básicas estejam satisfeitas? Não! 
Restava a ação rápida. Uma simples folha de papel afixada na sala de professores, 
lembrou a todos que a solidariedade pode começar por aqueles que nos estão mais 
próximos e, na manhã seguinte, ninguém ficou sem o pequeno-almoço no bar da escola. 
Os professores deram resposta às primárias necessidades dos alunos. Estivemos unidos 
também por esta causa. Ainda hoje não esqueci as palavras e os olhares de 
agradecimento daqueles meus alunos. Alguns ainda hoje, se lembram dessa fase das 
suas vidas e sempre que os encontro, as memórias voltam e recordamos a união que um 
simples gesto gerou na comunidade educativa. A aproximação aos meus alunos por tão 
dramática situação, levou a que tudo o mais passasse também, a ser um objetivo de 
todos. Até as dificuldades de aprender uma nova língua passou a ser partilhada por 
todos e “todos ajudavam todos”, os mais avançados auxiliavam os mais atrasados e 
todos íamos caminhando e derrubando barreiras, e, o sucesso ia-se construindo! 
Sentimos orgulho sempre que as dificuldades eram ultrapassadas! Afinal foram três 
anos de ouro que passei naquela escola, com todas as vicissitudes da época, mas tão rica 
em termos pessoais. Cavaco (2002, p.33) refere que “no processo de aquisição de 
conhecimentos por via experiencial não se adquire unicamente saber-fazer, mas também 
saber e saber-ser, ou seja, efetuam-se aprendizagens nos domínios psicomotor, 
cognitivo, afetivo e social.” Paralelamente ao aprender a fazer, aprendi também a saber 
“estar presente” e a valorizar o aluno no seu todo e não exclusivamente como um 
aprendente. 
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O ato de ensinar passou a ser, não somente, feito de matérias escolares, mas 
também, pela envolvência pessoal com o outro. Conseguida a aproximação, tudo se 
tornaria mais fácil e a aprendizagem dar-se-ia. Este passou a ser o meu lema 
profissional e pessoal: “O difícil envolve-se e suaviza-se”.  

Durante alguns anos fui concorrendo à docência como professora provisória com 
a promessa que a situação se alteraria e a abertura do ministério facultaria o estágio 
profissional aos professores que já se encontravam há bastantes anos a lecionar e que 
continuavam a ser necessários ao sistema, mas tal demorava em acontecer.  

Quando fiquei colocada numa escola da cidade de Setúbal, experimentei pela 
primeira vez, o ensino noturno e a lecionação a um público adulto cujo grande objetivo 
era a conclusão do 9º ano para efeitos de progressão na carreira (quase todos 
funcionários da Setenave). Eram adultos que tinham abandonado a escola sem terem 
concluído a escolaridade mínima obrigatória, por não terem tido oportunidade de a 
frequentar quando eram mais jovens ou que a abandonaram por não se identificarem 
com as modalidades de ensino que propunha. Todos estes adultos retornaram à escola 
com enorme esforço pessoal e familiar. Deparei-me com um novo desafio. Será que 
saberia ensinar a um público adulto? Canário (2008, p.132-133), diz tomando como 
referência o defendido por Malcolm Knowles que no modelo pedagógico, usado para 
ensinar a crianças e jovens, “ (…), ao professor cabe decidir o que será aprendido, 
quando e como, bem como o controlo sobre a realização das aprendizagens (…)” o 
aprendente é assumido como um ser dependente que depende da vontade do professor 
para poder realizar aprendizagens. Em oposição a este modelo, apresenta o modelo 
andragógico (dirigido ao ensino dos adultos), que permitiria uma visão diferente da 
aprendizagem, dando primazia ao papel desempenhado por quem aprende, assumindo o 
aprendente um papel ativo no seu processo de aprendizagem, reconhecendo a 
aplicabilidade das aprendizagens, autogerindo as suas decisões, valorizando as suas 
experiencias, dando sentido prático ao que aprende e assumindo-se como o principal 
mentor do processo de motivação. Assim, Canário (2008, p.135), refere que “a 
educação, encarada como um processo permanente de auto-construção da pessoa 
humana, supõe (…), a atribuição do papel fundamental, neste processo, ao sujeito e à 
sua experiência”. Todas as aprendizagens são ativas e estão presentes em todas as fases 
da vida e como o questionamento próprio dos adultos também se aplica às crianças e 
jovens, deve em ambos os casos ter-se em conta o que cada um já possui como bagagem 
experiencial, não havendo por isso vantagem na distinção entre o modelo pedagógico e 
o modelo andragógico., 

Embora me encontrasse numa escola da região de Setúbal onde (julgava eu), os 
colegas me ajudariam a ultrapassar as incertezas e medos, tal não aconteceu. Sempre 
ouvira falar das escolas de Setúbal como escolas de grande dinamismo e abertura, 
contudo, deparei-me com colegas que mais não queriam saber do que perguntar se “era 
colega ou provisória?” Senti-me perdida! Não sabia se teria que “fazer” diferente.     

Apesar de todas as contingências desfavoráveis, comecei a agir. Transpus para o 
ensino de adultos aquilo que habitualmente utilizava no ensino diurno de jovens. 
Utilizei recursos e metodologias do ensino de jovens sem que tal se revelasse 
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desadequado, no entanto, o mesmo não sucedia com a utilização dos manuais. Grande 
parte dos textos apresentados eram dirigidos a jovens adolescentes não se revelando 
minimamente apelativos para adultos. Foi num diálogo informal após uma das aulas que 
conjuntamente decidimos que iriamos, também, utilizar alguns textos selecionados 
pelos alunos de livros que existiam nas empresas onde trabalhavam e que de alguma 
forma, tinham a ver com as atividades que desenvolviam (manutenção e eletricidade 
naval, transformação de pescado …), além de outros textos de escolha individual e que 
trariam para a aula.  

Os meus alunos apresentavam uma verdadeira predisposição para o estudo e 
para o cumprimento do estabelecido. Admirava o seu esforço mas nunca conseguia 
pedir-lhes a apresentação de qualquer trabalho extra aula, pois sabia que o esforço que 
faziam era imenso, pelo que, lembro-me de ter valorizado todas as pequenas vitórias e 
todo o empenho na realização das tarefas de aula, muitas vezes, em detrimento da 
avaliação formal. Inconscientemente, tive em conta os seus ritmos e contingências de 
vida, exigindo o que sabia que estes poderiam realizar. Apesar disso, julgo ter avaliado 
sem dificuldade as aprendizagens realizadas e ter correspondido aos objetivos.  

As aulas terminavam pelas vinte e três horas, mas não raras eram as vezes em 
que ficávamos a conversar bastante mais tempo partilhando angustias, pessoais, 
profissionais e também, por vezes para continuar a falar da matéria dada na aula. 
Embora tenha sido um ano de grande investimento em termos pessoais, posso dizer que 
foi um dos mais gratificantes, por ter alunos tão interessados, com vontade de aprender 
e chegar mais além. Foi importante ter vivenciado esta experiencia pois aprendi a 
valorizar as experiencias dos meus alunos no desenvolvimento da minha própria prática 
letiva. Os materiais utilizados na lecionação não têm que ser rigidamente os que 
vulgarmente se utilizam. Passei a dar mais relevância à sua diversificação e a não olhar 
para o manual como se de uma “bíblia” se tratasse. Tão importante foi o que como 
professora “levei” para a aula como o que os alunos para ela transportaram da sua 
realidade individual, o importante é o que conseguimos fazer deles.  

Em finais da década de oitenta, surgiu a Universidade Aberta como fator 
inovador de formação superior à distância que permitiu a muitos dos meus colegas já 
com formação universitária concluída, que realizassem a profissionalização e 
ingressassem efetivamente na carreira docente. Antevi aí, a hipótese de “voltar à 
escola”, concluir a licenciatura e realizar a profissionalização pois “na sociedade atual, 
na qual o conhecimento está tão imerso na vida social e laboral, exercer qualquer 
atividade supõe entrar em contacto com altas doses de informação e conhecimento. 
Neste momento, empreender é submeter-se a um desafio de aprendizagem. Por isso se 
diz que, atualmente, se aprende mais agindo que permanecendo passivo” Fernández 
(2008, p.83). 

Tive de esperar alguns anos até que essa possibilidade fosse uma realidade já 
que com família constituída, dificilmente conseguiria conjugar a frequência de um curso 
superior com aulas presenciais e trabalhar simultaneamente com horários que 
habitualmente desagradavam à maior parte dos professores. Esta era a grande 
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oportunidade de avançar na minha formação e passar a ver no horizonte a 
profissionalização na carreira que havia escolhido. 

O ingresso na Universidade Aberta efetivou-se em 1995 e nesse ano, consegui 
concluir treze das cadeiras do curso. As de língua francesa sem grande estudo, as de 
língua portuguesa com algum esforço pessoal e familiar. A família foi de alguma forma 
penalizada mas acabou por valer a pena e em janeiro de 1997 concluí a licenciatura em 
ensino de português / francês com a respetiva profissionalização. A formação 
conseguida levou-me a fundamentar muitas das práticas que fui utilizando até então na 
minha prática letiva, mais por intuição do que por aplicação de teorias e práticas 
devidamente parametrizadas e validadas. Permitiu-me aprofundar conhecimentos e 
adquirir novas formas de pensar a educação como um todo complexo e piramidal. 
Permitiu-me igualmente, validar algumas das minhas práticas e reformular muitas 
outras, contudo, considero muito importante o período de lecionação anterior à 
profissionalização pois permitiu compreender mais facilmente as diferentes práticas 
pedagógicas. Concorri nesse mesmo ano (1997), pela primeira vez ao ingresso no 
Quadro de Zona Pedagógica de Setúbal. Não tendo conseguido o almejado lugar, voltei 
ao miniconcurso. No ano seguinte, nova tentativa. Finalmente, consegui entrar no 
quadro de zona pedagógica.  

Apesar de já integrar o quadro de zona pedagógica de Setúbal, ainda não estava 
plenamente satisfeita uma vez que este não se limitava a uma determinada escola mas 
sim a toda uma zona, que por sinal era bastante extensa. No ano seguinte, novo 
concurso. Desta vez, arrisquei o concurso para efetivação e concorri a nível nacional. O 
almejado lugar acabou por chegar com a efetivação na Escola Secundária de Ourique. 
Tinha terminado a fase de “professora provisória”. Fui durante alguns anos pedindo 
destacamento para aproximação à residência e fui obtendo colocação em escolas da 
margem sul.  

No início do milénio, voltei a sentir o “apelo” da necessidade de evoluir em 
termos de aprendizagens. Tinha surgido no novo desenho curricular uma área 
disciplinar não curricular que me suscitava alguma insegurança na lecionação às minhas 
turmas: a formação cívica. Muito se falava no que seria a lecionação desta nova área 
mas pouco se sabia em concreto. Como refere Josso (2008, p.116) “seja nas escolas, nas 
universidades, ou em institutos especializados, (…) lá estamos para dar acesso aos 
novos saberes-fazer que se tornam indispensáveis, tendo em conta novas regras do 
jogo”. Casualmente, soube da existência de uma pós-graduação e formação 
especializada nessa área. Não hesitei e inscrevi-me com uma amiga que me tinha 
acompanhado em todo o meu percurso, incluindo o tempo de Universidade Aberta. 
Cumprimos os dois anos de estudo, com muitas hesitações e frustrações. Julgo ter 
reforçado e desenvolvido os meus conhecimentos sobre a importância do 
desenvolvimento da consciência cívica nos meus alunos e da sua preparação como 
cidadãos do mundo, conscientes dos seus direitos e deveres. A formação realizada 
permitiu-me maior à-vontade no desenvolvimento de projetos ligados à cidadania como 
por exemplo, a motivação dos meus alunos para o dever do ser solidário e socialmente 
participativo.  
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Na sequência desta formação, desempenhei a função de coordenadora da área de 
formação cívica e passei a colaborar com os colegas no desenvolvimento e lecionação 
desta área curricular não disciplinar, cargo que muito me agradou pois foi sustentado 
por trabalho colaborativo que permitiu dinamizar a escola com diversos projetos. Senti 
que a escola como entidade é fruto da imaginação e vontade de fazer quer dos alunos 
quer dos professores e não apenas de portarias e decretos. É desse querer conjunto que 
tudo se transforma em algo possível. Apesar disso, entristece-me o facto de hoje, a área 
de formação cívica se ter praticamente, convertido, em mais uma disciplina em que 
previamente se definem planificações e se descuram as temáticas e preocupações 
trazidas à discussão pelos próprios alunos. O artigo 5º no seu ponto 3 alínea c) do 
Decreto-Lei nº6/2001 de 18 de janeiro, faz emergir a formação cívica como objetivo 
educativo explícito e refere-a como “espaço privilegiado para o desenvolvimento da 
educação para a cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 
como elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, 
críticos, ativos e intervenientes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de 
experiencias vividas pelos alunos e à sua participação, individual e coletiva, na vida da 
turma, da escola e da comunidade”. De uma área curricular não disciplinar que deveria 
permitir responder às dúvidas e preocupações trazidas para a aula pelos alunos, onde 
todos poderiam participar, partilhando as suas dúvidas, angústias e saberes, 
desenvolvendo projetos com os quais se identificassem, esta converteu-se em mais uma 
disciplina comandada por um programa pré definido. Perpetua-se o lema do “ensinar a 
muitos como a um só”, o sistema educativo continua a vedar a liberdade de 
aprendizagem com os pares e pela experiencia do dia-a-dia. 

No ano letivo 2000 / 2001, tive a meu cargo turmas de sétimo ano a quem 
lecionava a disciplina de Português. Entrei na aula para a habitual apresentação quando 
me deparei com uma aluna “diferente”. Fiquei sem saber o que fazer. Ao tentar 
comunicar com esta, o seu olhar fixo no vazio aterrorizou-me! Que fazer? Não sabia. 

No meu percurso escolar, raramente convivi com colegas portadores de 
deficiência. Enquanto estudante, só conheci esta realidade quando frequentei o Liceu 
Passos Manuel, que era, à época, uma unidade de apoio a cegos e ambliopes, 
simplesmente porque não era frequente a sua inclusão numa escola do ensino regular. 
Quando decidi ser professora, fui, como todos os meus colegas “formatada” para 
ensinar alunos ditos “normais”. Ao recolher informação sobre a sua situação, fiquei a 
saber que bastaria deixá-la folhear revistas e ela não perturbaria o funcionamento da 
aula. Embora nas aulas que se seguiram a aluna tivesse continuado a folhear as suas 
revistas, tal não era confortável para mim, daí que comecei a imaginar uma forma de 
promover a sua participação na aula. Surgiu-me a ideia de reduzir cada texto estudado a 
uma pequena história ilustrada com recurso a imagens retiradas das revistas e de alguns 
livros, acompanhando as imagens com pequenas frases alusivas à história. A primeira 
reação da aluna não foi muito positiva, mas, passada a surpresa, começou a ver as 
imagens / colagens e acabei por ser eu a surpreendida. Afinal, a aluna que só folheava 
revistas, sabia ler! Repetiu as frases. Progressivamente, foi lendo as pequenas frases e 
mais tarde os pequenos textos apresentados. Os colegas admiravam os seus progressos, 
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passaram eles próprios a trazer para as aulas algumas imagens que encontravam e que 
tinham a ver com a história do texto em estudo. As imagens eram coladas em cartolinas 
e a história reescrita com algumas frases de construção e vocabulário simples sugeridas 
pelos próprios colegas. Este seria o texto a ser estudado pela Vanessa, era esse o nome 
da minha aluna diferente. Da leitura dos pequenos textos passou ao treino grafo motor e 
às cópias dos textos e assim chegou o final do ano letivo. A Vanessa tinha praticamente 
abandonado as revistas. Este foi para mim, o meu primeiro passo na tentativa de 
inclusão das diferenças no ensino regular. Aquela minha aluna tinha conseguido mostrar 
que conseguia, embora ao seu ritmo muito próprio, aprender. Senti-me gratificada, 
embora sinta sempre como um desafio o acompanhamento das crianças e jovens 
portadores de deficiência, pois independentemente da sua problemática, todos são 
exclusivos na sua resposta às aprendizagens. Cabe-me a mim tentar encontrar formas de 
acrescentar mais alguma coisa ao que já aprenderam. Cabe-me nunca desistir, 
lembrando que a sensibilidade, a empatia, a coragem de continuar a tentar imaginar, são 
competências requeridas pelo exercício profissional daqueles que diariamente, lidam 
com necessidades educativas especiais. No século XX, alguns dos estudiosos ainda 
defendiam (no inicio do século), uma educação “em separado” para as pessoas 
portadoras de deficiência. A separação e isolamento destas pessoas do grupo maioritário 
da sociedade, levou à criação de escolas especiais em que eram rotuladas e segregadas. 
A segregação, retirava-lhes a hipótese de interações positivas e benéficas para o seu 
desenvolvimento com os pares, impedia-os de experimentar fazer diferente. 

Com a Declaração de Salamanca em 1994, documento que visa a inclusão 
social, surge a tendência mundial de consolidação da educação inclusiva,  
nomeadamente, pelo reconhecimento da singularidade e individualidade, pela 
flexibilização de itinerários educativos e pela valorização dos pontos fortes de cada um. 
Deve ter-se consciência da diferença encarando contudo a pessoa como também ela, 
portadora de possibilidades de desenvolvimento, progressão e capacidades próprias de 
aprendizagem. 

O episódio anteriormente narrado foi o ponto de partida para o desejo de 
formação na área da educação especial. Senti que esta área me agradava pois permitir-
me-ia experimentar outras formas de ensinar e dar-me-ia a possibilidade de aprender a 
arriscar metodologias totalmente diferenciadas das vulgarmente utilizadas no nível de 
ensino em que lecionava. Na formação, pude conceptualizar as diferentes vertentes das 
necessidades educativas especiais o que me permitiu, de forma mais consciente, 
entender essas mesmas necessidades e adequar a minha intervenção de forma mais 
metódica e sustentada. Pude também, assumir uma atitude mais reflexiva e não tanto 
intuitiva e sensorial, muito embora esperasse mais dessa formação, nomeadamente na 
aprendizagem de técnicas específicas de abordagem e intervenção às diferentes 
problemáticas. Como forma de superar esta “debilidade” fui recorrendo a formações 
pontuais disponibilizadas pelos Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) que muito 
me tem ajudado, nomeadamente no conhecimento das tecnologias de apoio existentes e 
de outros recursos educativos passíveis de serem utilizados no ensino de jovens 
portadores de deficiências.  
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No concurso de professores para o ano letivo de 2004/05 concorri à lecionação 
como professora de ensino especial e a minha atuação pode a partir daí, ser um pouco 
menos pautada pela intuição e senso comum e sim, mais orientada pelo saber científico. 
Percebi que muitas das atividades direcionadas aos jovens com deficiência são uma 
mais-valia para toda a turma tanto na consolidação das aprendizagens como no 
desenvolvimento da interajuda e definição de valores pessoais e cívicos. Tal fez com 
que no acompanhamento que realizo em situação de sala de aula a alunos com 
deficiência, o apoio não seja unicamente direcionado ao portador de deficiência mas a 
toda a turma, o que reforça também a autoestima e sentido de pertença. Considero 
importante a experimentação de estratégias e metodologias diversificadas 
acompanhadas da reflexividade face ao erro e o não receio de reiniciar e tentar de novo, 
tanto no ensino regular como no ensino a alunos com deficiência. Durante a formação 
realizada pude adquirir conhecimentos relativamente a algumas das problemáticas que 
afetam as crianças e jovens portadores de deficiência e que visem desenvolver e 
melhorar não somente as suas competências pessoais como as académicas. Parece-me 
importante que o professor “esqueça” a deficiência e veja o aluno como um ser que 
deseja, também ele, aprender e desenvolver à medida das suas possibilidades, 
competências que lhe permitam responder às exigências da sociedade em que vive. Para 
aceitar a diferença de ser, de fazer e de estar, o que é preciso “”é esquecer” (…) É muito 
simples, se temos um problema, tenho de ter “esquecido” os procedimentos de ontem 
para ter imediatamente à disposição os procedimentos de hoje (…) Pode ser muito 
perigoso não desaprender, não saber desaprender e não saber “esquecer”!” Josso, (2008 
p.125). É muitas vezes, a partir do esquecimento de que fala Josso que reinventamos 
novas formas de fazer surgir a aprendizagem.  

Como referi anteriormente, a escola é também fruto da imaginação e vontade de 
fazer mais e melhor, quer dos alunos quer dos professores e não apenas em resultado de 
portarias e decretos, daí que não limito a minha participação na escola às competências 
exclusivas de professora de ensino especial, sempre que se trata de acompanhar alunos 
que revelem algumas dificuldades de cariz pessoal, emocional, disciplinar ou na 
tentativa de apropriação de condutas cívicas e de fixação de objetivos de vida. É por 
acreditar que todos os alunos têm o direito à igualdade de oportunidades para chegar ao 
sucesso pessoal e académico que me envolvo no apoio incondicional aos alunos da 
escola e não só aos de ensino especial.  

É neste processo de apoio aos alunos (são estes a razão de ser da escola), ao seu 
projeto académico e pessoal que ao entrar para a escola onde me encontro, surge a 
minha intervenção junto de alunos de uma turma do curso profissional de Técnico de 
Apoio à Infância com muitas dificuldades ao nível das competências académicas e 
sociais. A maioria destes alunos tinham no seu percurso experiências de vida muito 
diversificadas, acumulando repetências e não encontrando no ensino regular a resposta 
às suas expectativas, optando por isso, por uma via de ensino que pretendiam que fosse 
menos expositiva e de cariz mais prático. O importante seria procurar estratégias 
alternativas que pudessem contrariar e prevenir a indisciplina muitas vezes gerada pelo 
permanente desapego, o desinteresse e o abandono escolar, uma vez que as 
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consequências seriam negativas para todos. Assim, em parceria com a diretora de turma 
e ouvido o conselho pedagógico e de turma, iniciámos a intervenção pela realização de 
sessões semanais (45’) em que seria desenvolvido um programa de desenvolvimento de 
competências cognitivas e sociais. Começámos por estabelecer objetivos que nos 
pareceram os mais adequados à especificidade dos alunos, nomeadamente: estimulação 
cognitiva na resolução de problemas; motivação dos alunos para o aumento da sua 
performance; desenvolvimento de competências sociais como a assertividade, 
autoconceito, comunicação e promoção da inclusão dos alunos mais desajustados. 
Começámos por utilizar dinâmicas de desenvolvimento do conhecimento interpares 
como forma de facilitar a dinâmica e cooperação entre todos e de promover atitudes de 
aceitação e cooperação entre os elementos da turma para conseguir minimizar alguns 
dos problemas disciplinares que frequentemente surgiam. Para cada sessão foram 
programadas diversas atividades, não sendo contudo, estas realizadas de forma rígida. 
Houve sempre a preocupação em atender à disposição e necessidades dos alunos no 
momento, adaptando as atividades ao que na altura urgia trabalhar. Acredito que a 
aquisição de competências e a mudança de comportamentos só podem ser bem-
sucedidas se se trabalhar e conquistar, primeiramente, a motivação interna de cada um. 
Propusemos que o conselho de turma desenvolvesse uma lecionação diferenciada que 
permitisse a participação ativa dos alunos no trabalho a realizar, com recurso frequente 
à prática simulada e à aprendizagem cooperativa. Foram calendarizadas algumas visitas 
promovendo a interdisciplinaridade entre módulos para que os alunos sentissem as 
aprendizagens como um todo e não como parcelas modulares estanques. Definimos, que 
sempre que possível, seria estimulada a participação dos alunos e aproveitados os seus 
saberes e as suas experiências para tentar dar significado ao que se pretendia que 
aprendessem, relacionando essas aprendizagens com a sua aplicabilidade em situação 
do dia-a-dia.  

Também os pais e encarregados de educação foram chamados a ajudar no 
desenvolvimento dos projetos da turma, como na elaboração de cenários para as 
dramatizações, conceção de guarda-roupa para as representações, encadernação do livro 
de turma onde conjuntamente foram narradas as várias atividades desenvolvidas ao 
longo do ano. Também com os encarregados de educação se teve que passar por um 
processo de aproximação e motivação à participação, estabelecendo um contacto de 
grande proximidade, dando-lhes feedback sistemático do trabalho desenvolvido. Ao 
longo de um ano letivo fui participando nas diferentes reuniões de turma (conselhos de 
turma e de pais), sugerindo estratégias e atividades. A avaliação das atividades era feita 
por todos os intervenientes, destacando o que deveria ser modificado na atividade 
seguinte. Tentávamos não repetir os mesmos erros e falhas. Era importante para estes 
alunos perceberem que também os professores se sentiam inseguros, por vezes até 
receosos de que a atividade não resultasse. Os atritos inicialmente existentes entre os 
alunos foram-se “esbatendo” dando lugar a atitudes de maior compreensão e ajuda, 
possibilitando um ambiente de entendimento e trabalho colaborativo. A turma passou a 
revelar-se mais assertiva na sua forma de estar, e a definir objetivos de trabalho e 
superação das dificuldades surgidas. Tal foi possível quando todos percebemos que não 
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podíamos cruzar os braços e deixar que o insucesso e a indisciplina tomassem conta do 
desígnio da turma e dos professores. A ação concertada de todos, inicialmente por parte 
dos professores, depois também pelos alunos e pais fez com que esta iniciativa tivesse 
sucesso. Estes alunos estão hoje a terminar o 12º ano, alguns pretendem candidatar-se 
ao ensino superior (o que inicialmente era para eles impensável) e apresentam 
praticamente todos os módulos realizados. Para facilitar o sucesso destes alunos na 
realização dos exames nacionais, foi disponibilizado um apoio específico para reforço 
das aprendizagens nas disciplinas de português e matemática.  

Foi a partir deste acompanhamento que passei a fazer parte da equipa de seleção 
de alunos para os cursos profissionais da escola em que me encontro.      

Aprendi a não desistir dos alunos e a continuar a acreditar que vale a pena tentar, 
mesmo que os desaires surjam no caminho e por vezes quase nos levem a baixar os 
braços. Devo igualmente aqui salientar a importância do trabalho em equipa, o trilhar de 
um caminho que todos julgaram importante e necessário e a constante partilha das 
experiências metodológicas. O professor não deve permanecer isolado no seu trabalho, 
deve abrir-se aos outros na partilha não só dos seus medos e receios como no desejo de 
chegar mais além. É pela partilha de experiências, insucessos e vitórias que a educação 
e formação dos alunos se concretizará, assim como a do próprio professor, pois “a 
educação permanente resulta do facto dos indivíduos viverem constantemente em 
situações educativas. A separação entre trabalhar e aprender torna-se então impossível: 
continuamos a aprender para fazer o que desejamos fazer e continuamos a trabalhar de 
forma inovadora devido à descoberta de um conjunto de novas possibilidades” Cavaco, 
(2002, p.123). 

Considero que esta foi uma experiencia formadora, que partiu da vontade de 
“arriscar” novas intervenções “enquanto professores, formadores, devemos 
imperativamente desenvolver pedagogias que ofereçam aos aprendentes a possibilidade 
de realizarem experiencias. (…) Não temos o controlo, não podemos obriga-los a 
realizar uma experiência, mas podemos oferecer-lhes contextos que lhes permitam fazer 
experiencias.” Josso, (2008 p.123). O sucesso não vem unicamente da transmissão de 
conhecimentos, mas também da liberdade que deve ser dada para ensinar “fora dos 
cânones institucionalizados do ensino formal. Felizmente, o facto de ser professora de 
educação especial tem-me conferido mais liberdade de arriscar e de tentar novos 
caminhos, criando momentos enriquecedores em termos pessoais mas que julgo terem 
sido também eles diferentes para alguns dos alunos que tenho acompanhado. Como 
refere Cavaco (2002, p. 40), “as situações de trabalho e a vida quotidiana apresentam 
um elevado potencial educativo na medida em que os indivíduos participam, reagem aos 
acontecimentos e tomam decisões”, parece-me importante que como professora não me 
dissocie do ciclo de vida em que o aluno se encontra, do seu quotidiano e das suas 
vivências pessoais para determinar de que forma poderei acrescentar novas 
aprendizagens às que já realizou. 

Numa sociedade cuja dinâmica se sustenta principalmente no conhecimento e na 
qualificação, a educação requer transformações que visem uma nova intervenção para 
desenvolvimento da formação integral não somente dos estudantes, mas dos 
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profissionais em geral, que valorizem não somente, os seus conhecimentos e 
aprendizagens informais que o levem aos domínios exigidos pelo saber, saber/fazer, 
saber/ser conducentes à construção de uma visão humanista e responsável perante as 
necessidades e oportunidades da sociedade. “As experiências que um indivíduo possui 
não podem ser isoladas umas das outras, elas constituem uma unidade coerente” 
Cavaco, (2002, p.36). Poderemos então inferir, que somos um produto das nossas 
experiências passadas, estando estas na origem das novas experiências que vamos 
acumulando ao longo da vida. Verifica-se “uma articulação e um ajustamento recíproco 
entre as vivências do passado e do presente, o que permite ao indivíduo elaborar 
esquemas de intervenção e construir um todo coerente com as suas experiências de vida, 
que estão sempre preparadas para ser completadas e substituídas, caso se verifique 
pertinente. Esta dinâmica deixa claro que a aprendizagem experiencial é um processo 
permanente e contínuo, o que é uma potencialidade (…).” Cavaco (2002 p.36). 

É desta vontade de “fazer diferente” e de continuar a evoluir tanto nas 
aprendizagens como no desenvolvimento de novas modalidades de ensino/apoio aos 
meus alunos, que atualmente me surge a necessidade de desenvolver na escola em que 
me encontro, um projeto que possa chamar a si o acompanhamento de proximidade de 
alunos que se encontram em risco de abandono precoce do sistema de ensino, problemas 
muitas vezes também ligados a situações de indisciplina, e por consequência, a formas 
de insucesso escolar. 

Cavaco (2002, p.40), refere que “o local de trabalho é também um contexto 
privilegiado de aprendizagem experiencial por diversas razões (…), no trabalho exige-
se o domínio de certas competências por parte dos profissionais, para a execução de 
determinadas tarefas; e regista-se uma relação de proximidade com outras pessoas que 
dominam um conjunto de saberes e partilham regras de funcionamento da organização”, 
pelo que espero continuar a desenvolver conjuntamente com as experiências de colegas 
e alunos a vontade de aprender novas formas de desenvolvimento profissional e de 
adequação às modalidades de ensino melhor direcionadas à individualidade de cada um 
dos meus alunos.  

Por vezes, temendo que as suas competências sejam postas em causa, os 
professores nem sempre partilham os seus problemas e dificuldades, e raramente pedem 
ajuda. Alterando este modo de “viver a escola”, investindo na troca de experiências, 
aplicando a aprendizagem cooperativa e abrindo a sala de aula a novas experiências, 
certamente que novos êxitos surgirão. No entanto, é importante pensar sempre, nas 
possibilidades fascinantes que nos oferece cada novo desafio educativo e cada novo 
recomeço. Cavaco (2002 p.38), defende que a qualidade da aprendizagem é 
influenciada, entre outros fatores pelo “pessoal, pelo tipo de relações sociais que se 
manifestam nos contextos de aprendizagem, pela necessidade de confronto com as 
regras e normas estabelecidas e pelo momento de vida em que a pessoa se encontra.”. 

Assim, dificilmente poderei circunscrever a forma como me tornei na pessoa ou 
na profissional que hoje sou a um ou mesmo vários momentos precisos, sou o somatório 
de todos os momentos que vivi e de todas as experiências que arrisquei viver como 
professora. Poderei, contudo, destacar como momentos “especiais” no meu percurso de 
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vida familiar a vinda para Portugal e o consequente afastamento dos meus pais, a 
“honra” de ter vivido o 25 de Abril de 74 e a minha opção pelo ensino. No domínio 
profissional, poderei apontar como marcos desse percurso os três primeiros anos de 
trabalho na então escola das Cavaquinhas, a experiência no ensino a adultos e o início 
da lecionação como professora de ensino especial. 

Estou certa que me encontro num caminho que não termina no final de cada ano 
letivo, pois acredito que é sempre possível ir além daquilo que julguei ser o limite. 

    

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Capítulo II 

 
      Breve referência histórica à escola em Portugal 
 

Diz o povo que “ninguém nasce ensinado”, todos aprendemos ao longo da vida, 
embora de formas variadas. Poderemos então referir, que a aprendizagem surge com o 
aparecimento da própria humanidade. O Homem sentiu, observou, experimentou, errou, 
experimentou de novo e finalmente conquistou! Poderemos então dizer que aprendeu. 
Aprendeu a usar em seu proveito o fogo, a pedra, a roda e um muito vasto leque de 
aprendizagens que utiliza até hoje. Assim, talvez possamos afirmar que o motor da 
escola é o próprio homem e a escola é tudo aquilo que o rodeia, o seu meio ambiente. 
Como refere Canário, (2005, p.54), “os fenómenos escolares deixaram de ser encarados 
como circunscritos ao território da sala de aula e à relação dual professor-aluno (…), a 
escola assumir-se-á hoje, como uma totalidade, um sistema aberto que realiza trocas 
permanentes com o seu meio ambiente”. 

Podemos iniciar o friso cronológico do sistema educativo em Portugal, pela 
Idade Média, reportando-nos ao séc. XII, altura em que é criada por ordem do Rei D. 
Dinis a primeira universidade, designada por “Estudo Geral” de acordo com a 
publicação, Factos e Figuras da História de Portugal, ((s/d) p.34). O ensino era 
essencialmente ministrado pelas ordens monásticas que ensinavam a ler, escrever e 
contar, sendo a essência do ensino aí ministrado de cariz puramente religioso. Não 
poderemos falar de ensino em Portugal sem referir a importância da ação doutrinária 
dos Jesuítas que criaram em todo o país inúmeros colégios, que lhes permitiam conferir 
à causa jesuíta grande poder, Maia, Brandão e Ribeiro (2012).  

Já no séc. XVIII, sob as reformas pombalinas, o Marquês de Pombal expulsa e 
confisca os bens da Companhia de Jesus, com o objetivo de aniquilar a sua influência na 
sociedade portuguesa. Iniciou a reforma do ensino pela adoção de novos métodos 
pedagógicos e da criação de escolas como a Aula do Comércio e impulsiona o ensino 
nas universidades. O Séc. XVIII surge assim, como o século da escola promovendo o 
Marquês de Pombal, o controlo da educação pelo estado (até então controlada pela 
igreja) Publicações Alfa, (1985) p.212. 

Em finais do séc. XVIII, fruto das influências estrangeiras e imposições da 
Revolução Industrial, e pelos ideais surgidos da Revolução Francesa (1799) 
simbolizados no lema da própria revolução; Liberdade, Igualdade, Fraternidade e na 
consequente promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o 
Marquês de Pombal implementou diversas reformas, nomeadamente a Aula do 
Comércio cujo público-alvo eram os filhos da burguesia. A Aula do Comércio tinha 
como objetivo a formação de quadros para servir os interesses externos e internos do 
reino, Crisanto, Rodrigues e Mendes (s/d) p.176.   

Os “ventos” vindos do estrangeiro trouxeram significativos avanços sociais, 
garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de uma maior participação política e social 
para o povo. Em sequência das mudanças sociais verificadas, surge o fenómeno da 
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cultura de massa, da escolarização e hegemonia do modelo escolar. As primeiras escolas 
femininas são instituídas já no séc. XIX, e criados liceus, um em cada distrito e dois em 
Lisboa. É criado o Ministério da Instrução Pública e iniciam-se as primeiras formações 
de professores. É também neste século que se dá a reforma do ensino secundário, 
transformando o sistema de disciplinas por uma organização de um curso geral de cinco 
anos e um ensino complementar de mais dois anos, Publicações Alfa, (1985) pp.211-
212. 

Proclamada a República em 5 de outubro de 1910, os primeiros governos 
iniciam diversas transformações e reformas para os diferentes graus de ensino, 
nomeadamente com os pedagogos João de Barros e João de Deus.   

Já em pleno século XX, com o golpe militar de 28 de maio de 1926, dá-se início 
ao regime ditatorial do Estado Novo e consequente criação da “escola nacionalista” 
onde se veiculam a moral e ideário do regime. O combate ao analfabetismo passa a não 
ser prioridade uma vez que o obscurantismo do povo permite o fortalecimento das 
ideias perniciosas do regime e limitam o poder do povo. A taxa de analfabetismo era em 
1930 de 61,8% O Ministério da Instrução Pública passa a denominar-se Ministério da 
Educação Nacional e cria-se a Mocidade Portuguesa que visa glorificar o regime junto 
das camadas mais jovens da população à semelhança do que era feito pela juventude 
hitleriana e fascista. Adota-se, então, um livro único que cumpre o objetivo de propagar 
a ideologia do regime, Publicações Alfa, (1985). 

O período pós guerra (2ª guerra mundial),é marcado pelo forte incremento do 
emprego e do bem-estar das populações, fator que motiva uma explosão escolar. Como 
referem Alves e Canário (2004), “O período dos “trinta gloriosos” marca, através do 
crescimento simultâneo da oferta (…), e da procura (…),a transição de uma escola 
elitista para uma escola de massas” que em Portugal viria a sentir-se, apenas, nos finais 
da década de 60. A resposta à necessidade de desenvolver um sistema adequado às 
carências do rápido crescimento económico dos pós guerra, leva a que se desenvolvam 
formas articuladas de expandir a resposta educativa.  

O modelo escolar impõe-se como um sistema de autoridade dos mestres sobre os 
alunos, com uma organização centrada em classes bem distintas, no controlo do tempo e 
definição da utilização dos espaços, no cumprimento de programas escolares, onde 
impera a multiplicação e a repetição de exercícios, num sistema de progressão baseado 
em exames e no predomínio de uma gestão “simultânea” de turma, isto é “ ensinar a 
muitos como se fosse a um só”, como refere Nóvoa (1994, p.168).  

No final da década de 60, coexistiam no ensino em Portugal dois sistemas 
perfeitamente distintos, o ensino liceal de cariz mais teórico e que abria as portas 
aqueles que tivessem condições que lhes permitissem aceder à universidade, o que, com 
alguma facilidade permitia um emprego na administração pública e o ensino técnico e 
comercial, de cariz mais profissionalizante que pretendia dar resposta às necessidades 
da sociedade em operários e empregados nas áreas industriais e comerciais. 

Será pelo último dos ministros da educação do Estado Novo, Veiga Simão, que 
nos anos 70, “se produzem medidas e projetos legislativos que em nome da 
“democratização do ensino” e da “igualdade de oportunidades”, visam enquadrar o 
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prolongamento da escolaridade obrigatória e a reforma dos ensinos secundários (liceal e 
técnico), numa perspetiva de unificação” Teodoro (1995, p.72). Segundo refere Teodoro 
(1995, p 72), “A reforma consiste sobretudo numa drástica redução do número de 
cursos gerais existentes (…), onde se verifica uma acentuada diminuição da carga 
horária de trabalho oficinal e um reforço da formação científica e humanística. (…) 
procurando cobrir simultaneamente, dois objetivos: “obtenção de um nível suficiente de 
cultura geral e de iniciação profissional”.  

É com o 25 de abril de 1974, e a subsequente mobilização popular e social que a 
educação vai sofrer alterações conducentes à sua maior democratização. Como refere 
Teodoro, (1995, p.73), “as escolas saem às ruas e a rua vai às escolas” e passa a ser 
assumidamente legitimada a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso na 
educação. 

Em 1975, dá-se a extinção dos ensinos liceal e técnico e passa a existir um 
tronco comum que virá a ter a designação de ensino unificado Embora as mudanças 
imprimidas pelo 25 de abril de 1974, tivessem “ marcado uma reviravolta na definição 
das politicas da educação” assiste-se, ao desenvolvimento acentuado da escola de 
massas baseada no “prolongamento da escolaridade obrigatória, e de uma escola 
unificada, capaz de contribuir para a luta contra as desigualdades sociais favorecendo 
uma efetiva igualdade de oportunidades” Canário e Alves ((s/d), p.43). Segundo 
Teodoro (1995), “a explosão do movimento social popular que se seguiu imediatamente 
ao golpe de Estado (…) terá constituído o movimento social mais amplo e profundo da 
história europeia do pós-guerra”. 

Nos anos 80, “o insucesso escolar manifestou-se como um dos principais 
problemas do sistema educativo português.  

Segundo Alves e Canário (2004, p.982),” Não podendo continuar a apresentar-se 
como uma instituição justa num mundo injusto, a escola está condenada a fazer subir os 
níveis de frustração do seu público”. A escola passa de um período de grande otimismo 
(de certezas), em que o retorno dado pela formação escolar é evidente, a um período de 
desencantamento (de incertezas), em que a escola já não garante a mobilidade social 
daqueles que a frequentaram. A conclusão da escolaridade obrigatória é confrontada 
com a desvalorização do próprio diploma de términus da escolaridade obrigatória. O seu 
valor torna-se irrelevante para a mobilidade social daqueles que o obtêm. 

Desde o 25 de abril de 1974 até à atualidade, muitas foram as mudanças sofridas 
pelo sistema de ensino em Portugal, nomeadamente, a imposição de um Serviço Cívico 
Estudantil, Ano Propedeutico, númerus clausus para “regular” o acesso aos cursos 
superiores, criação de doze anos de escolaridade, valorização das escolas profissionais, 
diversos modelos de formação de professores, criação da modalidade de validação de 
competências pelas Novas Oportunidades, obrigatoriedade da frequência da 
escolaridade até ao 12º ano, encerramento dos Centros de Novas Oportunidades, entre 
muitas outras. Apesar de todas as mudanças, segundo Canário, (2008, p.99), a 
uniformização do modelo escolar “ desarma a instituição escolar para responder de 
forma pertinente à diversidade crescente dos seus públicos”, eternizando o modo de 
transmissão associado aos procedimentos da didática clássica: como refere “Uma vez 
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introduzidas as noções, os alunos são convidados a fazer exercícios (…). Logo que o 
mestre pensa que um número razoável de alunos compreenderam ou aprenderam, 
interroga-os oralmente ou administra-lhes uma prova escrita (…), permitindo  ao mestre 
“virar a página” e abordar um novo capítulo do programa” (Canário, 2008, p.100),. 
Neste paradigma escolar que Paulo Freire  denominou como “Educação Bancária”, não 
cabe “(…) o processo ao longo da vida do qual cada pessoa adquire e acumula 
conhecimentos, capacidades, atitudes: a partir das experiencias quotidianas e da 
interação com o meio ambiente” Canário (2008, p.82).  Este processo informal de 
integração das várias experiencias que o individuo vai “impregnando” em si próprio ao 
longo da sua existência, sem que qualquer intencionalidade prévia seja previamente 
definida, é definido por Canário (2008, p.80) como educação informal, correspondendo 
esta, “a todas as situações potencialmente educativas, mesmo que não sejam 
conscientes, nem intencionais por parte dos destinatários, sendo pouco estruturadas e 
organizadas”. Neste processo, o individuo não assume um papel passivo como o aluno 
do modelo escolar, mas sim um papel ativo que permite que experimente e reflita sobre 
as situações e acontecimentos que se lhe deparam nos diferentes meios em que se move, 
sendo por interação com o meio familiar ou grupo de pares, ou pela sociedade em geral.  

Canário (2008, p.98), refere, citando Perrenoud, que “continuamos a viver em 
sociedades escolarizadas que são incapazes de pensar a educação de outra maneira que 
não seja a partir do paradigma escolar. A escola “uniformizada” e que formata todos por 
igual, fica como diz Canário (2008, p.99), impossibilitada de “responder de forma 
pertinente à diversidade crescente dos seus públicos”, optando por “uma tentativa de 
redução da complexidade, procurando homogeneizar o público escolar”, o que, 
consequentemente aumenta a referência ao aluno médio. Para que o paradigma da 
mediania se converta em expectativas singulares de acordo com a singularidade de cada 
um dos alunos, e todos possam chegar à excelência, deverão, então, ser reconhecidos 
“os interesses e as experiencias dos alunos, bem como as características socio-culturais 
do seu contexto”. Canário, (2008, p.100). Como este reconhecimento muitas vezes não 
acontece, há alunos que pelas mais variadas situações, continuam a não se rever na 
realidade escolar, e consequentemente, apresentam um reiterado insucesso escolar que 
se traduz em repetências e abandono prematuro do sistema educativo, assim como, na 
inadaptação  à realidade da instituição escolar e na perpetuação da exclusão social em 
que muitas vezes já se encontram imersos. Caberá qui definir um pouco mais o conceito 
de exclusão social, que hoje é comummente assumido como natural, embora, como 
referem Alves e Canário (2004, p.982), este conceito corresponda a uma construção 
social, “estamos a deixar uma ordem social relativamente clara (…), para penetrar 
noutra cujos contornos são difíceis de discernir (…)”. O “público” escolar que 
tradicionalmente era definido pelos filhos da elite e pelos filhos dos operários que 
acabavam por “seleção natural” por ser afastados do sistema, passa a ser um público que 
prima pela heterogeneidade próprio da massificação. Apesar desta nova realidade, a 
“instituição escolar tem uma inércia que faz com que ela reproduza para a escola de 
massas a filosofia e a lógica de funcionamento da escola elitista”, Alves e Canário, 
(2004, p. 990), atualmente dominada por um discurso puramente meritocrático. A 
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massificação da frequência do sistema escolar não é imune aos fenómenos sociais que 
ocorrem na atual sociedade portuguesa. O “público” escolar alterou-se tal como a 
sociedade o fez. Alves e Canário (2004, p.992), definem esta nova realidade quando 
dizem que “Estes novos alunos deixam de ser os filhos das classes médias para 
passarem a ser “os filhos dos drogados” “os filhos das famílias destruturadas” ou mais 
recentemente, “os filhos do rendimento mínimo garantido”, ao que acrescento “os filhos 
do multiculturalismo”. O produto desta heterogeneidade de procedências e a 
perpetuação da escola como sistema meritocrático como caminho para a igualdade de 
oportunidades, partindo do pressuposto que à partida todos possuem as mesmas 
condições de acesso, criam, segundo a nossa opinião, o caminho propício à perpetuação 
das exclusões tanto na escola como na sociedade.  

De acordo com Dubet (2004, pp.540-543), “(…) a escola meritocrática legitima 
as desigualdades sociais”, “uma meritocracia escolar justa não garante a diminuição das 
desigualdades (…), uma escola preocupada com a singularidade dos indivíduos age 
contra a cultura comum que uma escola deve transmitir e que também é uma forma de 
justiça”, pois “quanto mais favorecido for o meio do qual o aluno se origina, maior a 
sua possibilidade de aceder a uma educação melhor”. A escola baseada na “ igualdade 
de oportunidades meritocrática supõe igualdade de acesso” Dubet (2004), mas, tal não 
está globalmente e socialmente garantido, pelo que continuamos a ter uma realidade 
feita de exclusões. 

Alves e Canário (2004, p.993), defendem que “A exclusão centrada na escola 
confunde-se num primeiro momento, com os problemas de insucesso e de abandono 
para, em seguida, ser apresentada como indutora de futuras situações de exclusão social 
(…), a exclusão define-se pelo não acesso à escola, a aprendizagens com sucesso e, 
consequentemente, a um emprego num futuro mais ou menos próximo”. 

Partindo deste pressuposto, julgamos dever a escola fomentar nos alunos o 
questionamento das suas próprias aprendizagens em oposição ao modelo escolar que 
modela e transforma o sujeito para que se enquadre nos ditames da sociedade, 
impedindo o questionamento. Apesar disso, os alunos vêem a escola como “um lugar de 
socialização em que o mais importante não ocorre, necessariamente, nas aulas” Canário, 
(2008, p.138). Além de ser um local de socialização dos alunos, também é “o lugar onde 
os professores “aprendem a profissão e onde socializam profissionalmente” (…) é o 
lugar onde a aprendizagem é reciproca e interativa” Canário, (2008, p. 138).  

Poderemos então afirmar, que existindo reciprocidade na aprendizagem, a escola 
é o lugar privilegiado da aprendizagem formando alunos e professores “numa relação de 
articulação temporal, espacial e metodológica”. Conclui-mos ainda, que a ação dos 
alunos se torna ela própria um recurso fundamental na produção das mudanças na 
organização da própria escola. É igualmente fundamental que os professores assumam 
uma atitude de permanente “escuta” dos seus alunos Canário, (2008, pp. 138-139). Se 
essa escuta e partilha for permanente, será “então, possível fazer convergir e articular 
modalidades educativas formais e informais, atividades escolares e extra escolares, 
processos educativos (…) por imersão e impregnação num clima de cooperação e 
partilha de saberes” Canário, (2008, p140). A esta forma de educação chama Canário 
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(2008), de processo educativo “ecológico”, assumindo particularmente a transgressão 
das fronteiras tradicionais do modelo escolar, e da sua rigidez.  

Tendo em conta o que acabámos de referir, consideramos que o 
acompanhamento tutorial em ambiente escolar contribuiu para o desenvolvimento do 
processo educativo “ecológico”, permitindo que todos os alunos, independentemente 
das suas variáveis/caraterísticas pessoais e sociais, atinjam um patamar igualitário de 
sucesso escolar e pessoal que lhes permita afastar-se da exclusão escolar e social.  

Verifica-se, que, nas escolas, existe já, alguma preocupação em estabelecer 
formas de intervenção direcionadas ao aluno, que possam ser motor de mudanças face 
ao afastamento da “norma” escolar que exige como referem Alves e Canário (2004, 
p.1003), respostas a “ um ensino simultâneo que impõem processos uniformes de ensino 
que conduzem a tratar o público escolar como homogéneo.” O dever da escola de 
promover “um conjunto de medidas que propiciem um acesso mais equitativo das 
diferentes categorias de alunos ao sistema educativo promovendo a sua inclusão”, Alves 
e Canário, (2004, p.989), é uma “caminhada” que se afigura longa, mas que, fruto de 
adequações nos processos pedagógicos que levem ao reforço da proximidade ao aluno, 
serão reforçados e claramente valorizadas as vertentes cognitivas, comportamentais e 
pessoais, que criarão uma via à integração e inclusão como um todo. 
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Capítulo III 
 
A ação tutorial 
 
         1.   Enquadramento legal da ação tutorial 
 

A Constituição Portuguesa consagra o princípio da equidade e da igualdade de 
oportunidades de acesso e do êxito escolar no seu artigo 74º. A autonomia atribuída às 
escolas permite a criação de mecanismos pedagógicos que determinem e promovam a 
“democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de 
oportunidades no acesso e sucesso escolares” (Lei de Bases do Sistema Educativo, 
Capítulo I, artigo 2º, pontos 1 e 2).  

O quadro legislativo prevê a possibilidade das estruturas organizacionais dos 
estabelecimentos de ensino criarem respostas mais adequadas à diversidade e 
heterogeneidade dos seus alunos, esbatendo as diferenças e promovendo a igualdade de 
oportunidades. 

Assim, o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, e o Decreto Regulamentar n.º 
10/99, de 21 de julho, permitem que, no quadro de autonomia da escola, as estruturas 
de orientação educativa constituam “formas de organização pedagógica da escola, 
tendo em vista a coordenação pedagógica e necessária articulação curricular na 
aplicação dos planos de estudo, bem como o acompanhamento do percurso escolar dos 
alunos ao nível de turma, ano ou ciclo de escolaridade em ligação com os pais e 
encarregados de educação”. O Decreto-Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho cria a 
figura de professor tutor no seu artigo 10º, podendo a direção executiva designar, 
professores tutores, de entre os docentes, “responsáveis pelo acompanhamento, de 
forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos, de preferência ao 
longo do seu percurso escolar”. Determina que “as funções de tutoria devem ser 
realizadas por docentes profissionalizados com experiência adequada e, de preferência, 
com formação especializada em orientação educativa ou em coordenação pedagógica”. 
Determina como competências do professor tutor o desenvolvimento de medidas de 
apoio aos alunos em domínios como a orientação no estudo e nas tarefas escolares e 
articulação com outras atividades formativas. Determina igualmente, que a atividade do 
professor tutor deve ser desenvolvida de forma articulada com as diferentes estruturas 
de apoio, e família.  

Também o Despacho Normativo n.º 50/2005 de 20 de outubro, define no artigo 
2º, ponto 3 alínea b) como modalidade de apoio “programas de tutoria para apoio a 
estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno”. 

O Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril no seu artigo 44º enquadra, a figura do 
Professor Tutor, “no desenvolvimento da sua autonomia, o agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada pode ainda designar professores tutores para acompanhamento em 
particular do processo educativo de um grupo de alunos”. 

Mais recentemente, a Lei 51/2012 de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar, prevê no seu artigo 35º a formação de equipas multidisciplinares 
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destinadas a “acompanhar em permanência os alunos”, prevendo no ponto 3 a 
integração nestas equipas dos professores-tutores. 

Embora a legislação seja omissa relativamente ao desenvolvimento de laços de 
maior proximidade e cumplicidade entre o Professor Tutor e os jovens tutelados 
baseado no reforço dos laços afetivos, tal tenderá a ser um fator propiciador do sucesso 
e integração dos mesmos na comunidade educativa. Assim, o professor tutor 
funcionará, como figura de referência destes jovens, proporcionando-lhes um 
atendimento individualizado e diferenciado, interagindo com eles em termos de 
saberes, procurando ajudá-los a superar as suas dificuldades e a reforçar a sua 
autonomia na construção de um projeto próprio de aprendizagem e de organização da 
sua vida escolar e pessoal. 

 
2. Origem conceptual da tutoria 

 
Ao longo da revisão bibliográfica que nos propusemos realizar para definir este 

conceito, deparámo-nos com um vasto leque de definições de práticas onde esta 
metodologia é utilizada. O método tutorial é frequentemente utilizado na formação em 
contexto de trabalho, como é exemplo o acompanhamento de estagiários no 
desenvolvimento das suas atividades; na tutoria intercultural, onde um elemento recém-
chegado a uma determinada cultura é acompanhado por um compatriota que o orienta 
na sua adaptação; tutoria no campo social, baseada no acompanhamento de pessoas que 
por alguma razão se encontrem em situação ou risco de exclusão e tutoria no cenário 
educativo, que pode ser desenvolvida interpares ou por tutores mais velhos e 
experientes como é o caso dos professores-tutores. 

Deparámo-nos com alguns constrangimentos, pelo facto da temática assumir 
uma muito alargada aplicação nos mais variados contextos que nem sempre o escolar. A 
tutoria é abordada, no cenário educativo, como comumente praticada ao nível do ensino 
superior mas com pouca incidência no sistema de ensino português, o que justifica o 
facto da escassa bibliografia que se encontra, pouco remeta para as práticas no ensino 
em Portugal. 

Da diversidade de consultas realizadas a diferentes endereços eletrónicos que 
aludem à temática da tutoria, destacamos o artigo de Fernandéz, (2010), que, situa a 
origem da tutoria na Grécia Antiga, onde os mais experientes orientavam os mais novos 
na tentativa de desenvolverem nestes, o conhecimento e as virtudes humanas. Na época 
de Homero (séc. IX a.C.), são contratados perceptores que assumem como função a 
transmissão de uma formação integral baseada no afeto e no exemplo. Foram disso 
exemplo as figuras de Fénix, perceptor de Aquiles e mentor de Telémaco filho de 
Ulisses. Desde esta época, que a função do perceptor com o seu trabalho de tutoria, é 
considerada como um método facilitador, passível de orientar, aconselhar e educar 
crianças e jovens. Poderemos apontar o séc. V e VI a.C. como o século do surgimento 
da figura de tutor, com Sócrates (469-399 a.C.) e o seu discípulo Platão e à máxima 
socrática “conhece-te a ti mesmo”. Mais tarde, Aristóteles (discípulo de Platão), “veio a 



30 

 

tornar-se tutor do futuro imperador Alexandre Magno (356-323 a.C.), quem ensinou o 
amor à arte e à poesia” Frenandéz, (2010). 

Hoje em dia, as escolas anglos saxónicas oferecem um modelo de 
acompanhamento personalizado aos seus estudantes a que chamam ”Tutoring” ou 
“Supervising”, consoante os objetivos definidos para a ajuda a prestar aos alunos que 
podem ir do acompanhamento no estudo e na orientação na realização dos trabalhos 
escolares, ao acompanhamento global do aluno no seu ambiente escolar. 

Nos Estados Unidos, a necessidade de recorrer ao método de tutoria deveu-se à 
forte emigração que ocorreu nos anos 60 do séc. XX e à entrada de numerosa população 
negra no ensino superior (durante a presidência Kennedy) e que levou a que os 
professores se vissem confrontados com uma grande heterogeneidade de culturas e 
línguas. Como resposta a esta dificuldade, “Peggy e Ronald Lippitt tiveram a ideia de 
recrutar tutores que fossem capazes de comunicar com estes alunos. (…). Originários do 
mesmo país mas já residindo nos Estados Unidos há alguns anos, estes jovens tinham 
tido tempo suficiente para se familiarizarem com a nova cultura e para aprenderem 
inglês.” Baudrit, (2009, p.12). Cabia a estes tutores a ligação entre as diferentes 
culturas, integração no sistema escolar e promoção do sucesso. 

Também em países da América Latina surgiram recentemente, modelos de 
tutoria “com a finalidade de dar resposta aos problemas relacionados com a desinserção, 
o abandono escolar, as repetências, o atraso nas aprendizagens e a baixa conclusão dos 
estudos” Fernandéz, (2010). 
 

3. Conceitos de tutoria 
 
A escola tem vindo a confrontar-se com responsabilidades acrescidas, no sentido 

de responder a situações que antes eram atribuídas ou a instituições, como a Igreja ou às 
famílias, acrescendo de forma cumulativa, o facto das condições sociais das famílias se 
terem nos últimos tempos substancialmente alterado. À estabilidade do “emprego para a 
vida” a sociedade atual responde com precaridade e prolongamento de horários de 
trabalho, o que forçosamente, retira às famílias o necessário tempo “útil” para 
acompanhar e guiar as suas crianças e jovens no seu caminhar pela vida. Assim, a 
escola poderá ser um dos “terrenos” próprios (não excluindo as associações e projetos 
comunitárias), para desempenhar um papel de grande relevância na criação de uma 
solução de suporte à criação de descobertas partilhadas para a população escolar que de 
alguma forma se encontra na fronteira da exclusão. Antevemos, assim, a tutoria como 
um contributo importante para delimitar o risco de exclusão de alguns jovens que, pelas 
mais diversas situações podem ser considerados de risco. 

Diversas modalidades de tutoria são apresentadas como a seguir se pode 
verificar: 

A tutoria interpares que é realizada, como o nome indica pelos pares e que de 
acordo com Baudrit (2009, p 12), tem a sua mais-valia no que denomina como “efeito-
tutor. Esta tutoria pode permitir ultrapassar a “falta de compreensão” de um aluno 
relativamente a uma instrução dada pelo professor, mas que pode eventualmente ser 
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rapidamente entendida se explicada pelo tutor-par, nomeadamente, pela apropriação de 
um discurso mais direcionado e reconhecido pelo aluno. A tutoria interpares pode ser 
desenvolvida como refere Baudrit (2009, p.15), “pelos que estão perto uns dos outros, 
entre vizinhos de carteira” mas também por colegas mais escolarizados. Baudrit (2009), 
refere que a mais-valia é reciproca uma vez que o facto de terem de “explicar a um par, 
(…), parece levar o aluno que presta ajuda a fazer progressos nesse mesmo domínio”. 
Defende igualmente, o que denomina como método cooperativo assimétrico, “porque os 
alunos são convidados a agir em conjunto, a pôr em comum os seus conhecimentos; e 
assimétrico porque um dos alunos tem vantagem sobre o outro na atividade a realizar. A 
tutoria poderá igualmente assumir um importante no desenvolvimento das relações 
sociais ou como refere Baudrit (2009), na sua reabilitação. Este método, que se baseia 
na mediação inter-individual e na relação interpessoal, pode ser considerado como “O 
contrato social que se celebra entre os alunos é então do tipo:”se eu te ajudar, tu também 
me ajudas” ou “se tu me ajudares, eu também te ajudo”. É este sentido de reciprocidade 
que irá promover o sucesso bilateral. 

 No sentido mais vygotskiano, aparece a noção de interação tutorial, que ocorre 
“quando o sujeito (adulto ou criança), que sabe mais, deve ajudar o outro a realizar uma 
tarefa” Baudrit (2009, p.19). Por último, mas não menos importante, de acordo com 
Baudrit (2009), é o desafio de encontrar o despertar do “sentido dos outros”, isto é: 
“Uma criança com dificuldades de aprendizagem torna-se o “nosso” problema em lugar 
de ser apenas o problema do professor (…), é a experiencia positiva que à partida, os 
alunos podem ter da cooperação que os faz depois cooperar mais e melhor”. 

Também no campo do trabalho e da formação, os tutores tem como função a 
mediação “entre os profissionais (os trabalhadores sociais) e os estudantes (…), 
principalmente quando estes fazem estágios no terreno” Baudrit (2009, p.13). 

Poderemos então considerar o acompanhamento tutorial como uma forma de 
resposta passível de ser utilizada em diferentes contextos por diferentes atores, 
considerando-se “como um conjunto de atividades que propiciam situações de 
aprendizagem e apoiam o bom desenvolvimento do processo académico com o fim de 
que os estudantes orientados e motivados desenvolvam autonomamente o seu processo” 
Fernández, (2010). 

Ao lermos a tese de Tavares (2009, pp.133-143), deparámos com algumas 
citações de diferentes autores como Delgado Sanchéz, que entende a tutoria como “um 
elemento individualizador e integrador da educação.” Esta é uma tarefa complementar à 
própria ação do docente”. Para Álvares Bisquerra (cit. in Tavares, 2009, p.138), a 
tutoria é definida como “uma ação sistemática, específica concretizada num 
determinado tempo e espaço (…) em que o aluno recebe especial atenção, 
individualmente ou em grupo, considerando-se como uma ação personalizada”. Ambos 
atribuem aspetos positivos à tutoria, nomeadamente: 

 Pela contribuição na educação integral, favorecendo o 
desenvolvimento dos diferentes aspetos da pessoa: a sua identidade própria, 
sistema de valores e desenvolvimento da personalidade; 
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 Pelo ajustamento da resposta educativa às necessidades 
particulares do aluno, antevendo e orientando as possíveis dificuldades; 

 Pela orientação na tomada de decisões; 

 Pelo desenvolvimento das relações no seio do grupo, promovendo 
a aprendizagem e a socialização;   

 Pelo desenvolvimento adequado da relação e interação com os 
elementos da comunidade educativa. 
Frison e Simão (2009, p.23), defendem o método tutorial como uma forma de 

promover “a autorregulação da aprendizagem para que estes (educandos e 
trabalhadores), saibam dirigir e controlar as suas ações, sentimentos, pensamentos, 
comportamentos e propostas de trabalho”.  

Desta forma, poderemos considerar a tutoria como uma ação de ajuda ou 
orientação ao aluno que o professor poderá realizar além da sua ação docente e que 
tenderá a promover o desenvolvimento holístico do aluno. 
 

4. O Professor Tutor 
 
Das diferentes análises da conceção da prática tutorial, surge como fator 

preponderante, o professor tutor, pessoa à qual é atribuído o acompanhamento de um 
grupo de alunos ou de um aluno individualmente. O professor tutor assume um papel 
determinante no projeto educativo, tendo em conta que os seus objetivos se deverão 
nortear pela estimulação das capacidades e processos de pensamento, tomada de 
decisões e resolução de problemas do tutelado. 

De acordo com Baudrit, (2009 p.11), “o termo tutor vem do latim tueiri que 
significa proteger, ter cuidado com (…) é alguém que é encarregado de tomar conta de 
outra pessoa, de velar por ela e de a ajudar, se for preciso, a superar dificuldades”. 

Tavares, (2009 p.137), refere, citando Delgado Sanchéz que o tutor é “a pessoa 
que serve de referência ao tutelado durante o processo de formação”. 

Para Concépcion Torres del Moral, (Cit. in Tavares, 2009, p.133), o “ tutor é 
aquele professor que trabalhando em equipa junto dos pais, professores e orientador, 
conhecerá todos os seus alunos e conduzirá os mesmos segundo caraterísticas pessoais, 
aptidões, tratando de conseguir que aprendam a ser, aprendam a aprender, a conviver e a 
decidir”. 

Da leitura do “Programa de tutorias académicas personalizadas da universidade 
de Alcalá de Henares, (2003, pp. 2-3),  deparámos com algumas citações de diferentes 
autores como García-Correa que define tutor como “…professor encarregado de um 
grupo de alunos para além do tempo da aula: para ajudar na tomada de decisão, do 
grupo e de cada aluno individual e socialmente para que se relacionem como pessoas e 
ajudar no desenvolvimento, apoiar o conhecimento, a adaptação e conhecimento de si 
próprios com a finalidade de chegar ao desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade”. É também referido Moreau para quem a tutoria é “…uma pedagogia do 
acompanhamento que o professor realiza durante um determinado período de vida do 
educando”. 
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De acordo com Marques (2009, p.27). “…um professor que tenha a capacidade 
de escutar e não só de ditar, explicar e expor, já dispõe de uma das condições essencial à 
tarefa de tutoria”, no entanto, parece-nos importante que o professor se reveja no papel e 
função de tutor. Que este não se assuma como simples prática administrativa do 
cumprimento de mais uma função. Em suma, o professor-tutor deve querer sê-lo. 

Segundo Topping (2000, p.6), “os tutores podem ser pais, encarregados de 
educação, irmãos e irmãs, outros membros da família, colegas e vários tipos de 
voluntários. Até mesmo crianças de cinco anos aprendem a ser tutores eficazes. 
Qualquer pessoa pode ser um tutor – qualquer indivíduo pode ajudar outro nalguma 
coisa. Muitas vezes, ao ajudar os outros a aprender, os próprios tutores, aprendem”.  

Embora a operacionalização da tutoria não seja restringida pela figura do 
professor tutor, poderá referir-se que este é o elemento aglutinador em todo o processo 
na tutoria escolar. Esta tarefa requere, deste, não somente formação académica como 
também pessoal. A formação académica dar-lhe-á o domínio e a capacidade intelectual 
de desenvolver com o aluno os assuntos relacionados com a área em estudo. A 
formação pessoal facilitará a gestão das diferenças, nomeadamente na gestão da 
maturidade emocional, desenvolvimento de empatia e mediação das questões 
apresentadas pelo tutelado, promovendo a reflexão e troca de experiências, não 
descorando o desenvolvimento do seu autoconceito.  

Topping (2000, p.15), referindo-se às conclusões de uma investigação da 
prática da tutoria, apela aos tutores para que dialoguem, elogiem, resumam/revejam, 
pois o “elogio é uma forma poderosa de feedback, especialmente se vem de alguém 
com quem o aluno tutorando tem uma boa relação”. Destaca ainda, a importância da 
conversa entre tutor e aluno tutorando no final de cada sessão, no sentido de destacar o 
que de mais relevante foi apreendido e que permitirá planear a sessão seguinte. Este 
processo permitirá um exercício reflexivo e consequente desenvolvimento do 
tutorando, propiciando o auto conhecimento e aceitação de si e consequentemente, a 
socialização e sentido de pertença.  

Marques, (2009, p. 29), por seu turno, refere que “a orientação dos alunos faz 
parte da missão de todo o professor, enquanto educador, pelo facto de a orientação ser 
uma parte da educação. No entanto deverá advertir-se para o facto, de nem todos os 
professores serem bons educadores, daí poderem não estar preparados para a função de 
orientar.”. 

Poderemos assim, traçar um perfil meramente indicativo, do que poderá ser o 
tutor ideal. Neste sentido, o professor tutor deverá ele próprio auto definir-se como 
alguém que acredita ser capaz de conduzir o tutorando a uma alteração/minimização de 
situações geradoras de instabilidade, seja no domínio académico, pessoal ou social, 
conduzindo-o e auxiliando-o no seu processo de aprendizagem independente, pondo 
em evidencia, como refere Canário, (2005, p 69), “o património experiencial de cada 
um no processo de autoconstrução como pessoa e, portanto, nos processos de 
aprendizagem”. Sentir-se capaz de iniciar um processo de conhecimento e adaptação às 
particularidades do tutelado, como forma de conhecer o seu estilo de aprendizagem e 
de o mobilizar para as aprendizagens que pretende que realize. A capacidade de 
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resolução de problemas dependerá da assertividade do próprio tutor e da sua 
capacidade de transmitir mensagens positivas de incentivo e confiança ao tutorando. O 
envolvimento relacional e de interação conseguido tenderá a servir de “motor” ao 
tutorando para que compreenda a combinação dos diferentes elementos, sejam eles 
ambientais, emocionais, sociais, físicos ou psicológicos, para que a sua compreensão 
lhe permita desenvolver aptidões para receber, armazenar e usar o conhecimento e/ou 
as suas habilidades pessoais. Caberá ao tutor a definição do estilo do aluno tutorando e 
definir o que melhor se adequará à necessidade de acompanhamento a realizar. Caber-
lhe-á também, a procura, seleção, adaptação de estratégias, assim como, de materiais e 
possíveis recursos humanos que permitam dar a resposta adequada às necessidades e 
realidades encontradas. 

Sendo cada aluno/tutorando uma individualidade única, dificilmente se poderá 
traçar o perfil ideal de tutor, pela amplitude de papéis que desempenha, no entanto, 
subentende-se que este deverá ter abertura e flexibilidade para procurar orientar 
eficazmente, muito embora, o faça de diferentes formas e nem sempre de acordo com a 
planificação inicialmente traçada. Como refere Marques, (2009, p. 24), “ a estratégia é 
a arte de utilizar as informações que aparecem na ação, de integrá-las, de formular 
esquemas de ação e de estar apto para reunir o máximo de certezas para enfrentar as 
incertezas”.  Este terá, sem dúvida, de ter predisposição para a função, gosto pelo que 
faz, confiança, poder de aceitação e respeito pelo outro, assertividade, pensamento 
crítico e ponderação. 

Como refere Canário, (2005, p 70), “(…) a aprendizagem é, no essencial, um 
processo difuso, não formal (…), não é o resultado de um processo intencional e, muito 
menos planeado (…) a aprendizagem configura-se, também como uma relação 
recíproca entre pessoas que entram em relação “ 

O professor tutor poderá levar o aluno a encontrar a sua “felicidade”  na escola, 
desenvolvendo com ele uma relação de proximidade, valorizando as suas experiencias 
e levando-o a superar barreiras e a descobrir as suas potencialidades. 
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Capítulo IV 

 
A Escola e a tutoria 
 
1. Enquadramento da realidade escolar 

 
Neste capítulo propomo-nos desenhar um projeto de apoio tutorial a ser 

implementado na Escola Secundária com 3º ciclo Daniel Sampaio,  
A escola está situada na freguesia de Vale Figueira, concelho de Almada, na 

margem sul do Tejo. Tem presentemente, uma população escolar de 1038 alunos, 
divididos pelo 3º ciclo e ensino secundário, sendo que frequentam o ensino básico 471 e 
o ensino secundário 567. 

A escola “nasceu” há cerca de 25 anos, numa zona fora da malha urbana, sem 
rede de acessos que a situasse dentro das primeiras escolhas para frequência. 
Atualmente, e fruto do grande desenvolvimento das regiões a sul do Tejo e do 
consequente aumento populacional, a freguesia dispõe de variadíssimas zonas 
residenciais e infraestruturas de prestação de serviços dada a proximidade da capital e 
dos principais eixos rodoviários que ligam à margem norte, local de trabalho de muita 
da população residente. 

No que respeita ao tecido social, poderemos referir que existem situações de 
alguma carência económica, motivada pelo desemprego dos pais e degradação dos 
rendimentos das famílias. Num universo de 1038 alunos, temos 186 alunos que 
beneficiam de auxílios económicos no âmbito da Ação Social Escolar (ASE), divididos 
da seguinte forma: 88 apoiados pelo escalão A e 98 apoiados pelo escalão B. Embora 
possamos considerar que não tendo atualmente, situações de carência muito graves, face 
à atual conjuntura económica, tememos que estas possam ser rapidamente agravada. 

A escola é frequentada por um pequeno número de alunos residentes num bairro 
social que se situa nas proximidades, sem que se denotem manifestações negativas, 
assim como dos alunos oriundos de outros países (Brasil, países do leste e africanos),  

Atualmente, e apesar da escola ser uma das mais procuradas do concelho, sendo 
preferida pelo seu bom nome, funcionamento, resultados e horários tendencialmente no 
turno da manhã, “a escola debate-se naturalmente com preocupações que se mantêm, 
problemas que quer resolver, dificuldades que quer ultrapassar e expectativas às quais 
quer dar resposta” (E.S. Daniel Sampaio, 2009-2013, p.4). Consta ainda deste 
documento orientador, “a necessidade de definir e aplicar estratégias comuns de escola 
visando corrigir comportamentos desadequados dos alunos” (p.4). Tal necessidade 
surge igualmente, do resultado da apreciação feita pela Inspeção Geral de Educação 
(DGE), e que está expresso em documento próprio no sítio da IGE, onde é mencionado 
esperar-se “que o processo de avaliação externa fomente a autoavaliação (…) e o 
aproveitamento de planos de melhoria e desenvolvimento de cada escola com a 
administração educativa e com a comunidade em que se insere.” (IGE, 2008, p.2). 
Refere ainda o documento mencionado que “apesar das diferentes ações para diminuir o 
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abandono e desistência não existe uma estratégia autorregulada (…), de forma a 
identificar e a acautelar, prematuramente, as situações de risco” (IGE, 2008, p.3).  

São preocupações da escola a redução do insucesso escolar, a prevenção e 
diminuição do abandono escolar assim como a gestão dos problemas comportamentais 
que vão surgindo, principalmente no controlo dos comportamentos dos alunos que pela 
primeira vez a frequentam, tentando alcançar o lema adotado pela escola: “Mais 
sucesso, mais autonomia”. 

Com base na recolha de informação junto da presidente da Comissão 
Administrativa Provisória, do Serviço de Psicologia e Orientação e dos Diretores de 
Turma, a quem foram realizadas entrevistas informais, com o intuito de apurar quais as 
perceções sobre a realidade dos alunos que frequentam a escola e do conhecimento de 
muitos dos alunos, poderemos inferir que não se trata de uma população escolar que 
possamos considerar com graves problemas de insucesso e/ou comportamento ou 
mesmo, graves situações de exclusão. Poderemos mesmo referir que a escola é pelo seu 
clima e ambiente educativo a segunda mais procurada do concelho. No entanto, alguns 
problemas subsistem como: 

 o abandono escolar que ocorre sobretudo ao nível do 10ºano, 
motivado pela indefinição do aluno face à sua escolha vocacional, enquanto que 
no terceiro ciclo esta situação se traduz numa reiterada falta de assiduidade e 
que, por ação dos diretores de turma ao desenvolverem processos 
administrativos longos e complexos, a situação é ultrapassada, embora 
raramente se anulem os fatores que a originam (desinteresse do aluno 
relativamente à escola, fatores familiares ou outros).  

 alguns comportamentos disruptivos e dificuldades ao nível do 
relacionamento interpessoal; 

 agressividade; 

 desinteresse pela escola em geral; 

 desinteresse pelas atividades académicas,  

 falta de métodos e hábitos de trabalho; 

 dificuldade na definição de objetivos futuros; 

 fraco sentido de responsabilidade; 

 problemas de autoconfiança; 

 desvalorização da importância da escola; 

 falta de cuidados de higiene e saúde. 
Segundo a nossa opinião, a minimização destes “handicaps” carece de 

intervenção mais direcionada como poderá ser o acompanhamento em tutoria para que a 
escola de excelência que se pretende seja possível a todos os alunos, possa deixar de ser 
um desejo e passe a ser uma realidade, pela criação de “condições para multiplicar 
oportunidades educativas informais “por imersão e impregnação num clima de 
cooperação e partilha de saberes”. É nosso desejo promover e potenciar esse clima de 
cooperação e partilha de saberes pelo acompanhamento de proximidade em tutoria, daí 
considerarmos pertinente, a sua implementação na escola Secundária Daniel Sampaio, 



37 

 

no sentido de proporcionar a todos os alunos uma forma de, no ambiente escolar, 
potenciarem as suas particularidades individuais de forma positiva e partilhada com a 
restante comunidade.  

Promovendo o auto conceito do aluno e conhecimento de si próprio em função 
das variáveis específicas que ele próprio determinará, estaremos, então a criar condições 
favoráveis à sua inclusão escolar, dando ele próprio cumprimento ao lema adotado pela 
escola: “Mais sucesso, mais autonomia”. Teremos então, alunos com maior sucesso, 
mais autónomos, mais exigentes e mais cidadãos, logo, socialmente mais incluídos. 

 

2. Proposta de intervenção em acompanhamento tutorial 
 
De acordo com a literatura consultada, o acompanhamento em tutoria deve ser 

devidamente estruturado e planificado, apesar do seu forte pendor relacional, onde o 
diálogo e o questionamento são fundamentais. Contudo, este não deixa de ser um ato 
educativo e como tal, os objetivos deverão ser precisos e claros, para que o tutorando 
entenda a adequabilidade do acompanhamento que lhe é prestado. 

Apresentaremos, seguidamente, as diferentes etapas que nos guiarão na 
operacionalização do projeto de acompanhamento tutorial e que estarão em sintonia 
com as metas definidas nos documentos orientadores e reguladores da escola, 
nomeadamente, no seu Projeto Educativo e Regulamento Interno.  
 

2.1 Coordenador do projeto 
 
Para que seja conseguida uma estratégia autorregulada que permita identificar, 

prevenir e intervir nas situações de risco, exige-se uma coordenação do programa que 
tenha em conta a escolha/adequação dos professores tutores à particularidade do 
trabalho a desenvolver. O coordenador dos professores tutores será designado pela 
direção da escola, pelo período de um ano, considerando a sua competência em 
orientação educativa ou coordenação pedagógica. Será este elemento coordenador que 
terá a seu cargo, e de acordo com o conhecimento da “bolsa de tutores”  definir  as 
duplas aluno/tutor mais adequadas. Terá também a seu cargo a estruturação, controlo e 
assessoria aos tutores, ligação à direção da escola e a alguns órgãos intermédios, 
sempre que se considere necessário e ainda, a monitorização do cumprimento do 
estabelecido nos Planos de Ação Tutorial.  

No desenvolvimento do projeto mencionaremos diversos profissionais ou 
elementos que de alguma forma poderão interagir com o aluno ou poderão ser uma 
mais-valia no acompanhamento a realizar como são os diretores de turma, as famílias, 
o psicólogo escolar, professor de ensino especial, ou outros. 
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2.2 Bolsa de tutores 
 

Da bolsa de tutores farão parte os professores do estabelecimento de ensino cujo 
perfil se adeque às funções a desempenhar, que voluntariamente, se disponham a 
assumir essas funções. Sempre que possível, serão preferencialmente, professores de 
carreira que possibilitem a continuidade do acompanhamento ao longo do ciclo de 
ensino frequentado pelo aluno tutelado. Não consideramos a obrigatoriedade de seleção 
do tutor, de entre os professores da turma uma regra fixa pois poderá eventualmente, 
julgar o Conselho de Turma pertinente, a possibilidade de sugerir outro professor tutor 
que por alguma razão possa ser julgado como mais adequado (conhecimento 
privilegiado do aluno, empatia…). É igualmente conveniente que estes tenham um 
conhecimento aprofundado da realidade escolar e envolvente e que acreditem na 
possibilidade de “fazer acontecer a mudança”. 
 
2.3 Número de alunos por tutor 

 
Recomenda-se o limite máximo de dois alunos por professor tutor, salvo em 

situações devidamente fundamentadas e aceites pelo tutor. Um maior número de alunos 
a tutelar, poderá, segundo a nossa perspetiva, provocar dispersão na resposta do tutor, o 
que não resultará num pleno acompanhamento.  
 

2.4 Carga horária semanal 
 

Cientes de que os constrangimentos de gestão de tempos letivos pelas escolas se 
afiguram complexos e nem sempre possíveis, parece-nos adequado que o professor 
tutor disponha de tempo suficiente para o desenvolvimento dos seus objetivos, 
atendendo a que a ação tutorial não tem, habitualmente, um efeito imediato sobre o 
aluno. Assim, propõe-se uma carga horária para acompanhamento tutorial de quarenta 
minutos semanais, que poderão eventualmente ser reforçados de acordo com a 
avaliação da adequabilidade à situação do tutorando e à adesão deste ao 
acompanhamento. Será igualmente atribuído um bloco de quarenta e cinco minutos 
geridos pelo professor tutor e que lhe possibilitará organizar, planificar as tarefas e 
estabelecer contactos, nomeadamente com a família, professores ou outros. Embora a 
atribuição formal de um horário específico tanto no horário do professor tutor como no 
do aluno tenha um peso administrativo, a vinculação entre tutor e aluno deverá transpor 
os limites do horário “formal” e permitir que a comunicação se estabeleça de forma 
espontânea e não programada, sempre que uma das partes assim o julgue necessário. O 
encontro formal deverá ser marcado em dia e hora, por acordo de ambas as partes, pois 
só assim julgamos poder existir vinculação ao acompanhamento a realizar, existindo, 
no entanto, a possibilidade de flexibilização em conformidade com as necessidades de 
reforço de acompanhamento ou espaçamento deste. Não pretendemos reproduzir no 
acompanhamento tutorial uma relação social padronizada na “forma escolar” “(…) 
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uma submissão do mestre e dos alunos a regras impessoais. Num espaço fechado e 
inteiramente ordenado à realização por cada um dos seus deveres, num tempo tão 
cuidadosamente regulado que não pode dar lugar a nenhum movimento imprevisto, 
cada um submete a sua atividade aos princípios ou regras que a regem” (Canário, 2005, 
pp. 68-69), mais sim criar um tempo em que impere a liberdade para que esta possa ser 
o motor da diferenciação na ação. 
 
2.5  Espaços físicos para o acompanhamento tutorial  
 

Embora o acompanhamento tutorial requeira, segundo a nossa opinião, alguma 
formalização no seu desenvolvimento, este não terá forçosamente que ser delimitado a 
um determinado espaço físico escolar. Formalmente, deverá ser assumido um espaço 
de encontro como por exemplo, o Centro de Recursos Educativos, que pelas suas 
caraterísticas, poderá ser facilitador de algumas das intervenções a realizar, 
nomeadamente no domínio do reforço de algumas aprendizagens académicas. Parece-
nos, contudo, fundamental que nesta modalidade de acompanhamento se possam 
permitir “quebras” na utilização de um espaço determinado. Se algumas intervenções 
resultam melhor num espaço formal, outras existem que “fluem” mais facilmente em 
espaços ditos não convencionais. Assim, remetemos para a dupla tutor/aluno a 
possibilidade de poderem optar por espaços que a ambos pareçam mais facilitadores. 
Não poderá um simples passeio a pé num parque, desencadear uma maior abertura do 
aluno face a um determinado problema que o preocupa? Ou, ser esse passeio a 
“centelha” necessária para a aproximação mais rápida entre os dois intervenientes?  

A criação de algumas “zonas neutras” poderá, assim, revelar-se, como 
facilitadora da interação e aproximação tanto com o aluno como com a própria família.  
Frequentemente, a família vê a escola através das experiencias negativas que ela 
própria viveu, associado ao facto de raramente ser chamada a comparecer na escola 
para tomar conhecimento das ocorrências positivas associadas ao educando. 
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3. Operacionalização do projeto 

 
Consideramos o conselho de turma a entidade privilegiada na deteção de 

problemas ou situações que possam evidenciar algum risco para o aluno, sejam elas de 
carater pessoal, escolar ou outras, pelo que, a primeira sinalização do aluno a ser 
integrado no acompanhamento em tutoria partirá da análise detalhada das necessidades 
de acompanhamento feitas por este órgão e pelo diretor de turma, na medida em que 
são eles os que mais próximos estão do aluno. Poderão, assim, com maior exatidão, 
referenciar os comportamentos indiciadores de risco, como por exemplo, o excesso de 
faltas, fracos resultados escolares, comportamentos disruptivos ou necessidades 
diversas que venham a ser detetadas ao longo do ano letivo. 

Tendo o diretor de turma uma função privilegiada no desenvolvimento da 
relação com a família, conhecimento da envolvente contextual em que se move o aluno 
e na recolha de informação que a este diz respeito, elaborará, o mais detalhadamente 
possível, o documento 1- B.I. do aluno, que caraterize a situação e que a seguir se 
reproduz. 
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Documento 1 
 

                                                                       B.I. do Aluno 

                                                   (A preencher pelo Diretor de Turma) 

Aluno:______________________________________________D.N:___/___/______    Idade: _____ 

Ano/Turma:______     D.T:__________________________________________________________ 

Frequenta esta escola desde:_________________ 

Retenções:________________________________________________________________________ 

Tem participações disciplinares? ____ (se sim quantas?______) 

Tem faltas injustificadas? ____ (se sim quantas?______) 

Nº de níveis  de três: ________________________________________________________________ 

                                                         (indicar disciplinas) 

Nome Enc. Educ:_____________________________________________________________________ 

Com quem vive o aluno:_______________________________________________________________ 

Nº de irmãos:____________________________ 

Morada e contactos EE.________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Dados sociofamiliares relevantes:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Principais dificuldades detetadas:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Apoios / estratégias já implementadas:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                   Por iniciativa do D.T.:__________ 

Nº de contactos com o E.Educ.     

                                                                                   Por iniciativa do E. Educ.:_________ 

Proposta de intervenção:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Proposta de horário de tutoria:______________________________________________ 
 
Data:____________________________O/A D.T:_____________________________ 
 
Data:____________________________Prof.Tutor:____________________________ 
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Este documento será o primeiro “retrato” das necessidades e prioridades que 

poderão conduzir às propostas de intervenção pelo professor tutor. 
Após este diagnóstico, e em estreita colaboração com o diretor de turma, após ter sido 
ouvido o Conselho de Turma, caberá ao coordenador do programa a atribuição do 
professor tutor cujo perfil melhor se adeque ao aluno. Ao tutor caberá a tarefa de, tendo 
em conta o diagnóstico realizado pelo conselho de turma e diretor de turma, assegurar a 
operacionalização do processo de acompanhamento, prevendo a sua eficácia nos 
domínios a trabalhar.  

Após ser determinado o horário que melhor se adeque quer ao aluno quer ao 
professor tutor, caberá a este último, formalizar o primeiro contacto com o encarregado 
de educação, no sentido de se apresentar e apresentar as intenções do acompanhamento 
proposto pelo conselho de turma. Nesta reunião será recolhida a autorização do 
encarregado de educação conforme documento 2 – Informação/Autorização do 
Encarregado de Educação, que abaixo se apresenta e que possibilitará o início do 
programa. 
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Documento 2 

 

 

 

INFORMAÇÃO/AUTORIZAÇÃO E.E. 

Por solicitação dos docentes do seu educando, este foi indicado para acompanhamento 

pelo Projeto de Tutorias, pelo que, será acompanhado por um professor-tutor que o 

ajudará na organização da sua vida escolar e estabelecerá um contacto regular com o 

Enc.de Educação. 

O horário de tutoria do seu educando será o seguinte: ___________________________ 

Prof.Tutor:_________________________________Data:____/____/________ 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Declaro que tomei conhecimento do horário de tutoria semanal do meu educando 

______________________________________, da Turma ____ do ____ Ano e 

autorizo/não autorizo a sua frequência (riscar o que não interessa). 

O Enc.de Educação: _______________________________ Data:____/_____/_______ 
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Seguir-se-á então, o início do acompanhamento ao aluno e a formalização da 
planificação da intervenção pela elaboração do Plano de Ação Tutorial – documento 3,  
que a seguir se apresenta e que permitirá ao tutor registar as intenções de 
trabalho/acompanhamento ao aluno. O Plano de Ação Tutorial é uma primeira intenção 
de acompanhamento, podendo ser, sempre que qualquer dos intervenientes o 
considerem pertinente ser adaptado às necessidades do aluno.  
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Documento 3 

PLANO DE AÇÃO TUTORIAL 
 

ALUNO:_____________________________________ ANO/TURMA:_____      ANO LETIVO ______/______ 
 
                      PROF. TUTOR:_______________________________ 

OBJETIVOS ATUAÇÕES RECURSOS INTERVENIENTES 
CALENDARIZA

ÇÃO 

 

1. DIAGNÓSTICO DAS 
CARACTERÍSTICAS 
DO ALUNO 

Recolha de informação: 

 Dados pessoais e familiares; 
 Dados relevantes da história escolar e 

familiar; 
 Características pessoais (interesses, 

motivações, forma de aprendizagem, 
adaptação / integração na escola e no grupo-
turma, adaptação familiar e social; 

 Problemas e inquietudes;  
 Necessidades educativas; 
 … 

PEE 

PCT 

C.Turma 
Diretor de Turma 
Aluno 
Família 
 

 

Momento de 
sinalização 

2. ACOMPANHAMENTO 
PERSONALIZADO DO 
ALUNO 

Registo de informação relevante: 
 Mediante atendimento periódico; 
 Registo de observação periódica: registo de 

incidentes/outros; 
 Observação das atitudes, comportamentos, 

dificuldades,; 
 Desenvolvimento do autoconhecimento para 

definição de metas alcançáveis; 
 Promoção da autoestima; 
 Desenvolvimento de hábitos e métodos de 

estudo; … 

Registo de 
observação (a 
colocar no livro de 
ponto (doc 4); 

Material escolar do 
aluno (cadernos e 
manuais) 

Prof.Tutor 

Director de Turma 
Docentes  
Conselho Executivo 

Ao longo do ano  
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3. ARTICULAÇÃO 
DOCENTE 

Potenciar a articulação dos docentes das disciplinas 
em que o aluno revele maiores dificuldades, através 
de entrevistas periódicas, ou por registo escrito, 
devendo o tutor manter um registo circunstanciado 
das mesmas. 

Registo de 
observação (a 
colocar no livro de 
ponto (doc 4). 

Prof.Tutor  
Docentes 

Ao longo do ano  

4.  ARTICULAÇÃO COM 
A FAMÍLIA 

Implicar a família na educação do aluno e 
uniformização de critérios que promovam uma maior 
coerência entre a escola e a família: 

 Reunir sempre que necessário com a família 
(manter registo circunstanciado) 

 Promover formas diferenciadas de 
comunicação entre a família e o tutor 
… 

Registo de 
contactos 
realizados 

Prof.Tutor 
Família  

Ao longo do ano 

5. ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 
TUTORIAL 

Elaborar o Plano de Ação Tutorial: 

 Adequação do Plano de Ação Tutorial às 
necessidades do aluno; 

 Dar a conhecer o Plano de Ação Tutorial ao 
Conselho de Turma, ao encarregado de 
educação e ao aluno, potenciando a sua 
participação no seu desenvolvimento. 
 

 Prof.Tutor 
Conselho de Turma 
Encarregado de 
Educação  
Aluno 

Após início do 
acompanhamento 

6. NECESSIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIAIS 

 Identificação de eventuais NEE’s do aluno; 
 Participar nas decisões sobre as modalidades 

educativas a utilizar e sugerir possíveis 
adaptações metodológicas, … 

 

 Prof.Tutor 
Conselho de Turma 
Serviço Espec. 
Apoio Educat. 
Direção 
Família 
Aluno 

Ao longo do ano 
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7.  ARTICULAÇÃO COM 
ENTIDADE 
EXTERNAS À 
ESCOLA 

Promover reuniões de forma separada ou conjunta 
entre os implicados; 
Participar nas tomadas de decisão … 

 Prof.Tutor 
Entidades 
Outros  

Ao longo do ano 

AVALIAÇÃO/EVOLUÇÃO Avaliação conjunta do resultado da intervenção: 
Recolha e análise da autoavaliação realizada pelo 
aluno (por período); 
Presença nas reuniões de Conselho de Turma ou em 
substituição, entrega de um relatório circunstanciado 
sobre os resultados alcançados em cada final de 
período, ou sendo caso disso quando se verifique que 
os objetivos definidos foram atingidos. 
 

Dados recolhidos; 
Ficha de registo 
mensal (doc.4); 
Ficha de 
autoavaliação do 
aluno (doc 6). 

C.Turma; 
Encarregado de 
Educação; 
Aluno; 
Prof. Tutor 
… 

Final de cada 
período letivo e 
sempre que se 
revele pertinente. 

AVALIAÇÃO DO PLANO 
DE AÇÃO TUTORIAL 

Recolha e análise da autoavaliação realizada pelo 
aluno; 
Agendamento de reunião com encarregado de 
educação para recolha do grau de satisfação face aos 
objetivos da tutoria; 
Elaboração de relatório final sobre os resultados da 
intervenção a ser entregue ao coordenador do projeto. 
 

Ficha de 
autoavaliação (doc 
6). 

C.Turma; 
Encarregado de 
Educação; 
Aluno; 
Prof. Tutor 
 

 

 

Data:, ____/ ____/_____ 

O Professor Tutor _____________________________________ 
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A elaboração deste documento partirá da sumula da informação transmitida no 
documento 1- B.I. do aluno, referido anteriormente, não sendo um documento fechado, 
mas sim, em permanente adequação, de acordo com o desenvolvimento/avaliação da 
situação do aluno uma vez que existem opções que se anulam para dar lugar a outras 
que se espera serem as mais adequadas. 

Com o início do acompanhamento ao aluno, caberá ao tutor, adequar o referido 
documento, partindo do contributo deste, da família e de outros intervenientes que 
possam eventualmente estar implicados ou correlacionados com o desenvolvimento do 
projeto. Será neste documento (Plano de Ação Tutorial), que serão mencionados os 
domínios em que o aluno requer intervenção e os mecanismos de avaliação. Caso seja 
necessário, será também mencionada a intervenção de outras estruturas escolares 
(departamento de ensino especial, SPO, clubes…) e de redes sociais de apoio 
(assistente social, médico de família, treinador…), às quais o tutor reconheça 
necessidade de intervenção na minimização e resolução da situação problema.  

Como anteriormente referido, as sessões de acompanhamento poderão ser 
realizadas em pequeno grupo (não mais de dois alunos), ou individualmente e sempre 
de acordo com a especificidade da necessidade dos tutorandos.  
Para organização e planificação das sessões de tutoria, devem ser observados segundo 
refere Semião, ((2009), p.66), os seguintes princípios: “conhecimento mútuo e 
definição de papéis”. O tutor deve levar o aluno a conhecer-se e a entender qual o tipo 
de ajuda que lhe vai ser dada e desenvolver competências que lhe permitam 
autorregular a sua aprendizagem, entendendo qual o papel desempenhado pelo tutor. A 
planificação deverá refletir também o acordado pelos intervenientes diretos, aluno e 
tutor, que conjuntamente deverão definir qual o plano de trabalho a seguir para atingir 
os objetivos. Desta forma, o aluno sentir-se-á parte do processo de decisão. Será 
fundamental que também a família possa conhecer as intenções do Plano de Ação 
Tutorial e intervir sempre que necessário na sua reformulação. 

No sentido de monitorizar os desempenhos e evolução do aluno, o professor 
tutor colocará no livro de ponto da turma, o documento 4 que a seguir se apresenta e 
que permitirá aos professores das diferentes disciplinas registarem as áreas que deverão 
ser intervencionadas em tutoria. Este documento permite que o professor tutor aceda 
com facilidade e celeridade às informações e solicitações de todos os professores do 
aluno. 
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Documento 4 
REGISTO DE OBSERVAÇÃO  MENSAL – _____________ 

 
ALUNO: _______________________________________________________                                             ANO/TURMA:________ 

 
Disciplina/ Data Assiduidade 

Pontualida. 
Cumprimento de 

Taref./Prazos 
Material 
necessá

rio 

Organização de 
cadernos / trabalhos 

Respeito pelas 
regras 

Sugestões 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

A utilizar: S – Satisfaz     NS – Não satisfaz 
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No desenvolvimento das sessões semanais de tutoria, cabe ao tutor desenvolver 
estratégias que permitam o melhor conhecimento do tutelado. Para tal, apresentaremos 
como hipótese de trabalho um plano de sessão, passível de ser utilizado na primeira 
abordagem formal ao aluno e que apresentamos de seguida (documento 5 – Plano de 
Sessão). 

O desenvolvimento do plano da primeira sessão poderá ser direcionado no 
sentido de conhecer as expectativas do aluno relativamente ao acompanhamento que 
vai iniciar, e poderá permitir ao professor tutor recolher alguns dados relativamente ao 
autoconceito do aluno assim como, recolher evidências sobre questões associadas ao 
domínio pessoal, socialização, aprendizagem ou outros que considere pertinentes.  
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Documento 5 

PLANO DE SESSÃO 

Sessão nº: 1 
Data: 
__/___ Hora:  Duração: 45’ 

Material: 
 
 
 
 

Local: Centro de Recursos 
Objetivo: Conhecer o aluno e a sua perceção sobre o estudo 
e a escola 
Sumário: Breve conversa informal. Conhecer-se a si 
próprio. Perceção sobre o estudo.   

Tempo Situação de aprendizagem Componente 
Crítica 

De acordo com 
a 

disponibilidade 
e adesão 

expressa pelo 
aluno 

 Conversa informal para “quebrar gelo”:  
 a intencionalidade da tutoria.  
 Adequabilidade do horário 
 Disponibilidade do tutor para 

acompanhar 
 Formas de contacto 
 Gostos e preferências escolares e 

outras 
 Dificuldades  
 Espectativas do aluno face ao 

acompanhamento proposto  
 
 A importância da elaboração de um 

plano de trabalho semanal (doc.6) 
 Estabelecimento de compromisso de 

seguir o plano acordado. 
 
 

Fim da sessão 

 

Obs./Sugestões 
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Da recolha feita, planificará as diferentes sessões de acordo com as 
necessidades do aluno, nomeadamente, no domínio pessoal poderá ajudá-lo a 
desenvolver um maior conhecimento de si mesmo pela descoberta de pontos fortes, 
interesses, motivações e minimização dos pontos fracos, desenvolvimento do 
autoconceito e afetivo. No domínio da aprendizagem, poderá motivar o aluno no 
desenvolvimento de uma atitude reflexiva, no sentido de entender e retirar ilações dos 
resultados escolares obtidos, pela análise destes, e identificar dificuldades e possíveis 
causas do baixo rendimento. Caber-lhe-á, também, apoiar o aluno na aquisição de 
estratégias de aprendizagem, assim como, aprendizagem de técnicas de estudo. Poderá 
também, fomentar a tomada de consciência do aluno sobre o seu próprio poder 
decisório e motivação na definição de objetivos/projetos escolares e pessoais e a 
reconhecer os seus progressos, caminho que tenderá a motivar o aluno ao 
desenvolvimento de uma atitude positiva face à escola e ao seu investimento pessoal. 

Na tentativa de desenvolver a capacidade de organização e cumprimento das 
atividades pedidas pelos diferentes professores, assim como da planificação do estudo 
diário, poderá o professor tutor elaborar, semanalmente, com o aluno o plano de 
atividades a desenvolver, que propomos no documento 6 – Plano Semanal, que a 
seguir apresentamos. 
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Documento 6 

 

 
                                                              PLANO SEMANAL 

 

                                     Semana de ________ a ________ de ________ 
 

OS MEUS DEVERES 

SEGUNDA  TERÇA  QUARTA  QUINTA  SEXTA  SÁBADO 

DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  DIA:  DIA: 

A
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
E
S
C
O
L
A
R
E
S
 

TESTES 
MARCADOS 

           

TRABALHOS 
A 

ENTREGAR 

           

PLANO 
DE 

ESTUDO 
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O professor tutor deverá acompanhar globalmente as prestações escolares do 
aluno, identificar possíveis necessidades educativas especiais ou necessidade de 
acompanhamento psicológico ou outro.  
No domínio da socialização, poderá ajudar o aluno a integrar-se no ambiente escolar, 
procurando desenvolver neste, perceções positivas em relação a si mesmo, à escola, aos 
pares, aos professores e à participação na vida da escola. Consciencializá-lo para o 
exercício dos direitos e cumprimento dos deveres, aceitação das diferenças e para as 
consequências dos comportamentos de risco. 

As sessões seguintes serão, assim, planificadas de acordo com as necessidades 
que forem sendo apresentadas pelo aluno e tentando responder às dificuldades que 
forem eventualmente indicadas pelos diferentes professores no documento já 
anteriormente referido Registo da Observação Mensal (doc.4), tendo em conta 
igualmente as informações recolhidas junto da família e outros técnicos que 
eventualmente interajam com o aluno.  
 

3.1 Avaliação do acompanhamento tutorial pelo aluno 
 
Acreditamos que as modificações se operam, ao tentar-se um maior 

envolvimento do aluno em relação à aprendizagem, ou a outra qualquer modificação 
que se afigure necessário alterar, quando a intervenção se desenvolve num ambiente de 
permanente feed-back, e num envolvimento deste na evolução e desenvolvimento de 
objetivos concretos e que sejam possíveis de alcançar. Cremos também, que as 
melhorias se verificam essencialmente quando as aprendizagens implicam aspetos 
afetivos e criação de laços entre o tutor e o tutorando. Assim, no final de cada período 
letivo, caberá ao aluno formular a sua própria avaliação do acompanhamento realizado, 
que poderá ser formalizada em conversa informal com o tutor, onde o aluno possa 
referir o que mais lhe agradou, o que considerou mais útil e o que julga pertinente ser 
realizado nas próximas sessões. O aluno fará o seu balanço pessoal sobre o que 
considera terem sido as mais-valias do acompanhamento ou sugerir modificações que 
julgue pertinentes e mais adequadas aos objetivos que pretende atingir. Caberá, 
posteriormente, e face à avaliação feita pelo aluno, a adequação das sessões às 
necessidades expressas. 

Em qualquer altura do ano letivo e sempre que se verifique que o aluno atingiu 
autonomia na gestão das dificuldades inicialmente diagnosticadas, ser-lhe-á dada a 
liberdade de escolha relativamente à continuidade ou términus do acompanhamento 
pelo professor tutor, podendo este ser retomado caso se volte a verificar essa 
necessidade.  

3.2 Avaliação global pelo tutor 

Tendo por base a autoavaliação feita pelo aluno, o grau de satisfação do 
encarregado de educação (expresso ao diretor de turma e ao tutor), o professor tutor 
elaborará o seu relatório descritivo acerca do acompanhamento realizado, mencionando 
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os objetivos atingidos ou emergentes, assim como aqueles que eventualmente, careçam 
de maior intervenção. Este será apresentado em reunião de conselho de turma e dado a 
conhecer ao encarregado de educação. A presença do tutor (sempre que possível), nas 
reuniões, permitir-lhe-á proceder à recolha de novos dados que servirão para a 
introdução e/ou adequação do Plano de Ação Tutorial que vigorará no trimestre seguinte 
e repetir-se-á nos momentos de avaliação posteriores. Caberá também ao professor 
tutor, sugerir estratégias passíveis de serem utilizadas em sala de aula e que melhorem o 
progresso do aluno. 

Caso os objetivos do acompanhamento não tenham sido atingidos no ano letivo 
em curso, ouvido o encarregado de educação, o aluno e o conselho de turma, será 
decidida a pertinência, ou não, da manutenção do acompanhamento tutorial no ano 
seguinte. 

Caberá ainda ao professor tutor elaborar um relatório reflexivo sobre o 
acompanhamento que realizou, em que seja mencionada a sumula das decisões 
anteriormente tomadas pelos diferentes intervenientes, apontados os constrangimentos 
encontrados e propostas de alterações a introduzir no ano letivo seguinte caso a 
necessidade de acompanhamento persista.  

Partindo dos relatórios apresentados pelos diferentes professores tutores, o 
coordenador elaborará um relatório final onde conste a estatística de sucesso escolar e 
de incidência de indisciplina dos alunos tutelados, assim como os constrangimentos 
apontados pelos diferentes tutores. Este documento será apresentado em reunião de 
professores tutores para aprovação, seguindo para avaliação pelo conselho pedagógico 
da escola que determinará, face aos resultados nele expressos a pertinência da 
manutenção ou reformulação do projeto em aplicação. 
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Considerações finais 

 
Neste projeto pretende-se que o aluno seja reconhecido como o ator central de 

todo o processo formativo, pelo que, o acompanhamento em tutoria terá como objetivo 
a promoção da sua participação ativa como cidadão de pleno direito. Do papel passivo 
do aluno a quem competia unicamente, absorver e reproduzir os conhecimentos 
transmitidos por um professor puramente transmissor de conhecimentos, a escola foi 
evoluindo no sentido de colocar à disposição do aluno um conjunto de saberes que lhe 
permitam potenciar o seu desenvolvimento escolar e pessoal. 

Alguns alunos por diversas razões, não têm um suporte familiar ou outro, que 
lhe garanta o apoio adequado à minimização e resolução dos problemas e situações que 
se lhes deparam e afetam o seu quotidiano pessoal e escolar. Frequentemente, os adultos 
a quem compete a responsabilidade de assegurar as condições que lhes permitam 
alcançar o sucesso a que têm direito, nem sempre possuem os recursos necessários que a 
escola e o sucesso escolar exigem. Também as exigências laborais que cada vez mais 
ditam o afastamento das famílias da vida escolar dos educandos, leva a que muitas 
vezes, o aluno se encontre entregue a si próprio, e confrontado com a necessidade de 
resolução de problemas vários, para os quais pode ainda, não ter maturidade suficiente 
para resolver. 

Embora as intervenções realizadas no acompanhamento tutorial não sejam 
sistematicamente e garantidamente sinónimo de sucesso imediato sobre o aluno, as 
barreiras encontradas vão sendo esbatidas e visíveis a médio e longo prazo. 

Vários fatores poderão influir e determinar de alguma forma o insucesso do 
acompanhamento, nomeadamente, a não vinculação entre professor-tutor e tutorando, 
ou mesmo, a rejeição total ao projeto. Nem sempre, o professor-tutor consegue perceber 
os “não ditos” do aluno para desencadear a ajuda necessária. Não poderemos 
desvalorizar, também, as frequentes mudanças que se operam na cabeça de um jovem e 
que nem sempre, o professor-tutor consegue acompanhar e dar resposta, face a tão 
grande dicotomia comportamental. 

Mais do que colocar duas pessoas (professor- tutor e aluno), em contacto, é 
fundamental o estabelecimento de um clima de cooperação e até mesmo de 
cumplicidade. Ao professor-tutor é dada liberdade para renovar e tentar novas práticas 
pedagógicas e metodologias de ensino. Até as mais insólitas podem ter sucesso. Não 
deve ser desdenhada a procura heurística para a resolução das situações, sendo 
importante, que cada um adapte a intervenção às suas características próprias, cada um 
trabalhe em função dos objetivos e dos resultados que cada um espera. Como refere 
Baudrit, (2002, p.146), “assim, exigência e flexibilidade parecem ser as palavras-chave 
quando se trata de caraterizar as práticas tutoriais”. 

Parece-nos também importante que se dê ao aluno a liberdade de, 
individualmente, poder recorrer ao acompanhamento de tutoria, sempre que na sua 
perspetiva necessite da ajuda de alguém mais experiente que o direcione na resolução 
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das suas preocupações, pelo que consideramos este, um projeto em permanente 
construção. 

Como refere Canário citando Paulo Freire: “Desta maneira, o educador já não é 
o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é educado em diálogo com o educando 
que, ao ser educado também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem” Canário (2008, 
p.142). 
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Conclusão 

 

Como refere Josso (2008, p116). “Formar começa na idade do berço e vai até à 
terceira idade. A formação diz respeito a toda a vida, enquanto que a educação é apenas 
relativa a certos períodos na vida (…) quando somos obrigados a ir à escola (…)”.  

O desejo de experienciar e aprender é algo intrínseco ao próprio ser humano. 
Todos somos curiosos e ávidos de entender tudo aquilo que nos rodeia. No entanto, esse 
desejo, fica muitas vezes submerso nas correntes da imutabilidade do ensino formal que 
se veicula na escola.  

O processo reflexivo sobre o próprio percurso de vida, sobre cada uma das 
vivências e aprendizagens que produziu, quer em termos pessoais quer profissionais, 
levou-nos a desenvolver uma capacidade de autoanálise que levará certamente a uma 
abordagem diferenciada das formas como ensinamos os nossos alunos.  

A formação que nos propusemos realizar na frequência deste ciclo de estudos, 
atribuiu significado a todo um percurso de vida que estava simplesmente inerte no 
passado e que, reflexo da narrativa biográfica que apresentámos, nos levou a toda uma 
conceptualização de cada um dos momentos vividos. O confronto entre o vivido e as 
marcas deixadas no que hoje somos como pessoas e como profissionais, deu sentido a 
cada uma das sessões integrantes desta formação, levando-nos a atribuir hoje, um 
significado holístico à educação e formação dos nossos alunos, entendendo o contributo 
do professor como um possível “vento de mudança” para que a escola possa ser, como 
refere Canário (2008, p.98), menos ““uniformizada” formatando todos por igual.  

Apesar de continuarmos de alguma forma, a viver na realidade do paradigma da 
escola formal, foi possível pelas leituras realizadas e comunicações várias a que 
assistimos, conceptualizar as práticas que como professora fomos utilizando ao longo da 
carreira. 

Estamos convictos que este trabalho nos permitiu ter uma visão diferente do 
poder de mudança que o professor tem na transposição das barreiras da escola 
uniformizada, para que seja possível acreditar na valorização da singularidade de cada 
um, como motor de todo o processo de ensino, para que todos, independentemente da 
sua situação pessoal e social possam atingir o sucesso. 

Não se esgotam certamente, neste trabalho as possibilidades de propostas na área 
do acompanhamento tutorial. Outras práticas surgirão, contudo, passarão certamente 
pela maior atenção e valorização do aluno, levando-o ao seu desenvolvimento integral e 
harmonioso.  

Acreditamos que ao implementar o acompanhamento em tutoria que aqui 
apresentamos, estaremos a fazer parte da mudança e estaremos a capacitar o aluno para 
também ele, derrubar as barreiras impostas pelo modelo escolar e atingir o sucesso e a 
capacitar a escola de um meio de promoção do sucesso escolar. 

Diremos, finalmente, que começar este trabalho não foi de todo fácil, no entanto, 
julgamos estar mais capazes de “fazer a ponte” entre o que ainda é a escola e aquilo a 
que muitos poderão chamar de utopia: a escola inclusiva e de sucesso para todos.  
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