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A produção deste livro, que se 

consubstancia num conjunto alargado 

e diversificado de textos de autores, 

insere-se num leque mais vasto de 

atividades dinamizadas pelo Protocolo 

de Cooperação Internacional entre 

a Universidade Federal de Alfenas 

(UNIFAL-MG) e a Universidade do 

Minho (UM), firmado no início de 

2016. Tendo como objetivo mobilizar 

recursos com o propósito de desenvolver 

ações de intercâmbio técnico-científico 

e cultural, procurando contribuir para a 

expansão qualitativa de atividades 

de ensino, pesquisa/investigação e 

extensão/contato com a comunidade 

em ambas as academias. A proposta 

adotada para este livro pauta-se pela 

busca de exploração e indagação 

sobre a multidimensionalidade dos 

processos educacionais, permitindo 

uma abordagem de temáticas relacio-

nadas com a educação e o currículo, 

que induz, de forma abrangente, um 

tratamento diversificado a partir de 

diferentes perspectivas e diferentes 

campos do conhecimento.

A proposta adotada para este livro sob o desígnio das “Dimensões dos 
Processos Educacionais”, pauta-se pela busca de uma temática que fosse 
suficientemente abrangente e pertinente, no sentido de integrar a diversidade 
dos docentes que compõem o Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), assim como os 
docentes convidados da Universidade do Minho. Deste modo, a exploração 
e indagação sobre os “processos educacionais” permite uma abordagem 
múltipla, divergente e dinâmica de temáticas relacionadas com a educação 
e o currículo, que induz, de forma abrangente, um tratamento diversificado 
a partir de diferentes perspectivas e diferentes campos do conhecimento.

No sentido de tornar congruente a diversidade plasmada no título da obra 
proposta, concretizamos ainda, de forma aberta e flexível, essa intenção de 
atribuir um subtítulo, “da epistemologia à profissionalidade docente”, que nos 
oferece um leque amplo de oportunidades em que todos os participantes, 
docentes do PPGE da UNIFAL-MG e docentes da Universidade do Minho 
convidados, possam se integrar, se reconhecer e contribuir para a obra que agora 
se configura e se propõe ao público leitor interessado nos processos educativos. 
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CAPÍTULO 1                                                            
O ENSINO BÁSICO E A ESCOLA NO 

CONTEXTO DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA
Carlos Manuel Ribeiro da Silva

Introdução
Pretende-se contribuir para o alinhamento do conceito de Ensino Básico 

no contexto da sociedade pós-moderna, referindo características identitárias, 
que, embora não tratadas aqui, devem ser percebidas e contextualizadas na 
interação com as reformas educativas em Portugal, sobretudo a seguir à publi-
cação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (LBSE, Lei n.º 46/86, 
de 14 de outubro). Assim, como motivação inicial para o tema, atentemos nas 
palavras retiradas da nota de abertura do livro o “Ensino Básico em Portugal”.

A sociedade portuguesa tem vindo a descobrir, de quando em vez, um 
dos seus mais graves cancros devidamente encoberto: o ensino básico. 
[…] Esgotados que vão ficando os anos 80, celeremente percorrida a 
década de 70, Portugal não foi capaz de cumprir uma das suas metas 
sociais elementares: escolarizar a sua população em seis anos de fre-
quência universal. […] Entretanto, a escolaridade universal, obrigatória 
e gratuita já foi alargada para nove anos […]. Medida inevitável no 
contexto europeu, o alargamento da escolaridade básica e universal 
nunca será atingido plenamente sem que se criem as condições devidas 
(LEMOS PIRES et al., 1989, p. 5).

O momento em que o discurso político apontou para o aumento da 
escolaridade obrigatória dos 9 para os 12 anos1, colocando este índice ao 
nível da maior exigência dos países da União Europeia, agora que estamos 
com três décadas sobre essa alteração, não incorre no mesmo risco para o 
qual o excerto de texto nos chama a atenção? Não se pretendeu, de novo, dar 
passos para lá das possibilidades, ao deixar por consolidar metas previamente 

1 A Proposta de Lei da Presidência do Conselho de Ministros, de 23 de Abril de 2009, aprovada na genera-
lidade para consultas, submetida posteriormente à Assembleia da República, estabelecia a escolaridade 
obrigatória, de caráter universal e gratuito, para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e 
os 18 anos, consagrando, ainda, a universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças a partir 
dos 5 anos. A este propósito, o CNE (Conselho Nacional de Educação) emitiu o Parecer n.º 3/2009, de 26 
de Junho. Entretanto, a Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, “estabelece o regime da escolaridade obrigatória 
para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação 
pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade”, que, na prática, se traduz numa escolaridade 
obrigatória de 12 anos.
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estabelecidas, comprometendo, à partida, qualquer outra intenção que se 
alicerce sobre bases que não garantam o seu efetivo sustento?

Em Portugal, dados de 2005 e 2015 sobre o “abandono escolar precoce” 
(PT, 38,3% – 13,7%; UE28, 15,7% – 11,0%) e sobre a população “dos 25 aos 
64 anos, no mínimo, com o ensino secundário realizado” (PT, 26,3% – 45,1%; 
UE28, 69,4% – 76,5%)2, ainda evidenciam um perfil que corrobora algumas 
das preocupações descritas. Contudo, são evidentes os avanços e as tendências 
positivas para apenas uma década, sobretudo no que diz respeito ao “abandono 
escolar precoce”. A dúvida colocada apresenta a mesma lógica, embora com 
uma diferença temporal significativa, que ajuda a interpretar os dados. Por-
que os conceitos constroem-se na historicidade dos mesmos, a reflexão não 
é alheia ao alinhamento de algumas fases significativas que caracterizam o 
Ensino Básico em Portugal, tendo por referência a aprovação da LBSE, aqui 
apenas nomeadas como momentos a explorar e a detalhar (SILVA, 2011)3:

– Ainda antes da aprovação da LBSE, nem sempre de forma coordenada, 
surgem, numa fase inicial, os “Documentos Preparatórios” da Comissão de 
Reforma do Sistema Educativo, sob a égide do Ministério da Educação, que 
prossegue o objetivo de uma reforma educativa global e articulada (ME/
CRSE, 1986, 1988). O curso da reforma curricular resulta da alteração de 
1989 (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de agosto), fazendo publicar os currí-
culos do Ensino Básico de nove anos, de carácter “universal, obrigatório e 
gratuito” (Artigo 6.º da LBSE).

– Questionando os resultados da Reforma Curricular de 1989, estabelece-
-se um movimento embrionário e inovador, a Gestão Flexível do Currículo 
(ME/DEB, 1999a; 2002), que procura respostas para os problemas elencados 
numa ação nacional, envolvendo um conjunto alargado de intervenientes 
representativos do Ensino Básico, consagrada no “Relatório do Projeto de 
Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino Básico” (ROLDÃO; 
NUNES; SILVEIRA, 1997). 

– A análise e reflexão sobre a Reforma Curricular, bem como a experi-
mentação e reflexão de novas práticas de Gestão Flexível do Currículo, fez 

2 Taxa de “abandono escolar precoce” com base na definição do EUROSTAT: idade entre os 18 e os 24 
anos; escolaridade básica, no máximo, de nove anos; fora do sistema de educação ou formação há mais 
de quatro semanas. Quanto ao segundo indicador apresentado, este “é definido como a percentagem de 
pessoas com idades entre 25-64 anos que tenham concluído com êxito pelo menos o ensino secundário”. 
As siglas apresentadas são uma forma expedita de identificação e correspondem, como é óbvio, a Portugal 
(PT) e à União Europeia com 28 países (UE28) (dados aferidos no site da Internet do EUROSTAT. Dispo-
nível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/>. Acesso em: jan. 2016).

3 Da tese de doutoramento intitulada “Tornar-se Professor: Desenvolvimento Curricular e Construção do Co-
nhecimento Profissional – Estudo da Formação de Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico na Universi-
dade do Minho”, ver em concreto o Capítulo III “Ensino Básico: Conceito, Trajeto e Reformas Curriculares”, 
de onde o texto aqui apresentado, em larga medida, faz parte integrante (Silva, 2011). 
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o Ministério da Educação iniciar uma alteração curricular a nível nacional, 
com a publicação do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, largamente 
documentada pelo Departamento de Educação Básica e reconhecida por 
“Reorganização Curricular” de 2001.

– Assistimos a partir de meados da primeira década deste século, 
dando outra extensão à Reorganização Curricular, a um movimento de 
intervenção no Ensino Básico, e concretamente no 1.º Ciclo, com um 
conjunto diversificado de medidas reunidas na designação de “Escola a 
Tempo Inteiro” (MATTHEWS et al., 2009).

– Por fim, no período político conhecido pela intervenção da ‘Troika’ 
em Portugal, (FMI, Fundo Monetário Internacional; BCE, Banco Central 
Europeu; e Comissão Europeia), a partir de meados de 2011, assistimos a 
uma inversão das políticas educativas, com incidência nas questões da admi-
nistração e do currículo. São conhecidos os movimentos de continuidade e 
aprofundamento relativos a políticas de administração escolar com o encerra-
mento de escolas do 1.º Ciclo e a estruturação dos ditos mega-agrupamentos 
(acrescentando as escolas secundárias e transferindo o poder de decisão, em 
larga medida, para a sua esfera de intervenção)4; a revogação do documento 
“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (ME/
DEB, 2001)5, na explicitação, a nosso ver, de um confronto falacioso entre 
conteúdos e competências, em desprimor destas e de reivindicação de um 
estatuto de rigor e objetividade dos primeiros; a formulação de Metas Cur-
riculares, como elemento de detalhe e precisão desses conteúdos a lecionar, 
bem como de aferição dos processos de avaliação6; o estabelecimento de 
“provas nacionais” em anos terminais dos diferentes níveis do ensino básico, 

4 Trata-se de um processo delineado a partir do “Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Es-
tabelecimentos Públicos da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário”, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, entretanto alterado por duas vezes com o Decreto-Lei n.º 224/2009, 
de 11 de setembro, e com o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

5 Situação concretizada pelo Despacho n.º 17169/2011, de 23 de dezembro. Tratou-se até de um marco de 
identidade quanto às políticas educativas do então Ministério da Educação e Ciência, liderado pelo Ministro 
Nuno Crato. Se mais fosse preciso, ficou clara a oposição pública do Ministro, já de si conhecida, quanto 
à orientação da dita “Reorganização Curricular”, iniciada em 2001, sendo que o referido documento traduz 
uma referência central na estruturação de um currículo orientado pelo desenvolvimento de competências e 
foi apontado como um texto orientador para o Ensino Básico (ME/DEB, 1999b; ME/DEB, 2001). As primei-
ras palavras do Despacho assinado pelo Ministro da Educação são elucidativas: o documento “continha 
uma série de insuficiências que na altura foram debatidas, mas não ultrapassadas, e que, ao longo dos 
anos, se vieram a revelar questionáveis ou mesmo prejudiciais na orientação do ensino” (p. 50080).

6 O Despacho n.º 5306/2012, de 18 de abril, criou um grupo de trabalho de “reformulação das Metas Curri-
culares”, o qual tinha “por missão identificar o conjunto de conhecimentos e capacidades essenciais que 
o aluno tem de adquirir e desenvolver, por ano de escolaridade ou ciclo, nas diferentes disciplinas dos 
ensinos básico e secundário” (p. 13952).
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nomeadamente no 4.º ano do 1.º Ciclo, com incidência nas áreas ditas de 
“excelência” do Português e da Matemática7.

Vivemos um novo tempo político a partir do início do ano de 2016, pelo 
que a história fará o seu caminho, assim como as implicações que advierem 
para o âmbito da Educação. Se ainda não de um retomar das políticas do 
início do séc. XXI, pelo menos de uma interrupção do caminho iniciado 
com a ‘Troika’, tal como parece ser esse um desígnio mais global da polí-
tica do atual governo, que aponta para uma ampla “reversão de medidas de 
austeridade” laboral, social, cultural, económica e educativa. O que pode, 
no entanto, permanecer para lá destes tempos e das vontades discursivas são 
os conceitos ligados ao sentido da escola pública e da escolaridade básica. 
É aqui que nos detemos; no contributo interessado para o esclarecimento e 
discussão do conceito de “ensino básico”, aquele que entendemos ser uma 
participação para a melhoria das políticas de educação em Portugal.

Entre o ensino básico universal, obrigatório 
e gratuito e a educação básica

Aprovada a 02 de Abril pela Assembleia Constituinte e publicada em 
Diário da República a 10 do mesmo mês de 1976 (DR. n.º 86, Série I) – daí 
estar-se, em 2016, perante as comemorações dos seus 40 anos – a Constituição 
Portuguesa consagra a ideia de “assegurar o ensino básico universal”, por um 
lado, e “obrigatório e gratuito” (ARTIGO 74.º, n.º 3), por outro lado, sendo 
esta junção a forma encontrada para responder à conjugação dos objetivos 
formulados em primeira instância: garantir a universalidade da educação 
básica (SOUSA FERNANDES; LEMOS PIRES, 1991, p. 81). Os autores 
referem que a relação significativa entre o sentido universal associado à 
ideia de educação básica é uma conquista recente das sociedades modernas 
e tem as suas raízes no pensamento dos enciclopedistas e dos iluministas. 
A razão deve iluminar as mentes e nada melhor que a instrução para criar 

7 Os documentos que fazem o enquadramento legal deste processo referem-se à Reorganização Curricular 
promovida pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho – estabelece os “princípios orientadores da orga-
nização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a 
adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos 
ensinos básico e secundário” (p. 3477); e a correspondente decisão sobre a ponderação da avaliação das 
aprendizagens, estabelecida no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 06 de dezembro – regulamenta 
a “avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos 
do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, bem como os seus 
efeitos” (p. 38904-(4)). As referidas “provas nacionais” foram legitimadas pela criação de uma “avaliação 
sumativa externa”, onde o “processo de avaliação interna” seria “acompanhado de provas nacionais de 
forma a permitir a obtenção de resultados uniformes e fiáveis sobre a aprendizagem, fornecendo indica-
dores da consecução das metas curriculares e dos conhecimentos dos conteúdos programáticos definidos 
para cada disciplina sujeita a prova final de ciclo” (Artigo 10.º, p. 38904-(6)).
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um espírito racional iluminado e apto para colaborar na construção de uma 
sociedade moderna e progressiva (p. 81).

Por estranho que pareça para os nossos dias, a relação entre básico e 
universal, associada à escolaridade, não é intrínseca e surge como um conceito 
histórico devido a uma correlação positiva. A demanda da democratização 
das sociedades constrói o sentido universal da escolaridade básica e não 
uma relação conceptual intrínseca, pois ela, em si, pode ser básica sem ser 
universal, assim como o contrário pode acontecer (LEMOS PIRES; SOUSA 
FERNANDES; FORMOSINHO, 1991). A intenção de tornar universal uma 
escolaridade básica, como entidade concreta dos nossos dias, necessita de 
associar instrumentos que a operacionalizem e a tornem exequível: obrigatória 
e gratuita. Lemos Pires (1989) é claro quanto à correlação destes conceitos.

Escolaridade básica não quer dizer escolaridade universal e ainda 
menos escolaridade obrigatória e muito menos ainda escolaridade 
gratuita. Distingamos. Escolaridade básica e escolaridade universal 
são conceitos, um essencial e outro finalista. Escolaridade obrigató-
ria e escolaridade gratuita são conceitos operacionais. Escolaridade 
básica é, portanto, o conceito essencial e primordial que aqui estamos 
a analisar. Ele pretende traduzir a natureza da escolaridade em causa: 
ela é básica, isto é, constitui um tipo de escolaridade que é entendida 
como base de toda a escolaridade, como suporte sobre o qual todas 
as restantes escolaridades assentam e a partir da qual se desenvolvem 
(LEMOS PIRES, 1989, p. 11).

Como adjetivo que é, básico, pode qualificar diferentes realidades, não 
só históricas como conceptuais. É para isso que nos chama a atenção, uma 
vez mais, Lemos Pires (1989, p. 16), quando sustenta que “o conceito de 
escolaridade básica vai-se alargando no tempo [histórico]. Alargando no 
conteúdo curricular e alargando no tempo [escolar]”. Permanece a ideia de 
abrangência de conteúdos, no seu tempo considerados primários ou básicos, 
e da sua consequente aprendizagem. A capacidade de todos ou de só alguns 
alunos aprenderem os conteúdos considerados básicos, remete-nos para a 
característica do sucesso que deve estar associada ao Ensino Básico e que 
racionaliza outro dos instrumentos necessários para a sua operacionalização: 
o apoio social, familiar individual e institucional.

Formosinho (1998) refere que a evolução progressiva dos sistemas 
educativos e o advento da escola de massas não resultou na diluição do 
conceito de Ensino Primário no conceito mais vasto e útil de Ensino Básico. 
A obra “O ensino primário, de ciclo único do ensino básico a ciclo intermé-
dio da educação básica” é uma reflexão exaustiva desta realidade, evidente 
nas reformas das décadas de 1980 e 1990 do século passado. A ideia de 
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Formosinho centra-se no reconhecimento, “através da linguagem do dia a 
dia, que a realidade Ensino Primário é uma realidade pedagógica, curricu-
lar e organizacional específica em todo o mundo”, que o abandono dessa 
terminologia em Portugal levou a diluir os seus problemas e preocupações 
num nível mais geral que são reportados ao Ensino Básico.

O conceito de ensino básico designa, não tanto um nível de ensino, mas 
o conjunto de níveis de ensino que a sociedade no seu todo considera 
que contêm as aprendizagens fundamentais para a vida social. Como a 
evolução social é dinâmica, a definição de quais são essas aprendizagens 
e de quais são esses níveis de ensino vai evoluindo como, aliás, temos 
vindo a presenciar (FORMOSINHO, 1998, p. 11).

A situação torna-se ainda mais complexa se pensarmos que o próprio 
Ensino Secundário atual, por esta via de razão, pode estar incluído nas 
“aprendizagens fundamentais para a vida social”, o que contradiz o sentido 
literal de “ensino secundário”, aquele que acrescenta algo supletivo e com-
plementar ao que é básico e fundamental. Esta seria a razão inicial para o 
ensino secundário ser visto como uma preparação para o ingresso no ensino 
superior e, como tal, fora do desígnio de obrigatório. Ora, sabemos que não 
é essa a realidade atual, tanto substantiva como legislativa; sabemos tam-
bém que os resultados estão ainda por consolidar, ainda que as designações 
possam perdurar e não ajudar à clarificação de conceitos.

Faz sentido, então, falar de uma educação básica, que se desliga dos 
limites da escolaridade obrigatória, que em si encerra outros objetivos que 
podem estar para lá das aprendizagens e experiências consideradas básicas, 
entendidas como oferta formativa de base sobre as quais se constroem percur-
sos alternativos de formação com flexibilidade e orientação de interesses. Os 
alunos completam, dessa forma, um ciclo de escolaridade básica, no sentido 
de sustentar o prosseguimento da escolaridade para a preparação do ingresso 
nos estudos superiores e/ou a inserção no mercado de trabalho. Atualmente, 
este segundo ciclo de estudos aproxima-se mais do conceito de escolaridade 
obrigatória, por ser esta a configuração que pode garantir a continuidade nos 
estudos superiores ou o ingresso no mercado de trabalho. Assim, surge a ideia 
de uma “educação das crianças dos 0 aos 12 anos” (CNE, 2009) estabelecida 
por princípios que Alarcão (2009) esclarece do seguinte modo:

Não sendo consensual a delimitação do final do período designado por 
infância (A Declaração dos Direitos da Criança, por exemplo, aponta 
para os 18 anos), torna-se imperioso esclarecer que, ao assumir-se o 
período dos 0 aos 12 anos, se teve em conta uma lógica de desenvol-
vimento – até à puberdade – e uma lógica educativa – a oferta de uma 
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formação de base a partir da qual se podem e devem construir percursos 
alternativos de formação com alguma flexibilidade e orientação de in-
teresses, o que, na nossa lógica, se deve iniciar logo após este período, 
mas ainda dentro de uma organização de tronco comum e formação 
básica (ALARCÃO, 2009, p. 25).

Esta visão de Educação Básica – “Educação de Base (Maria do Céu 
Roldão) ou Educação Fundamental (Gabriela Portugal)” (ALONSO, 2009, 
p. 330) –, dos 0 aos 12 anos, pressupõe uma conceção de desenvolvimento 
da criança, neste período etário, como uma unidade sistémica de desenvolvi-
mento psicológico, cognitivo e afetivo (PORTUGAL, 2009), que os sistemas 
educativos europeus consagram genericamente através de unidades de escola-
rização integradas, alinhadas pela identificação de dois momentos ou tempos 
complementares, dos 0 aos 6 e dos 7 aos 12 anos de idade (GASPAR, 2009).

O estudo sobre as políticas públicas de educação das crianças do 0 aos 
12 anos, em Portugal, a partir da LBSE, demonstra que as mesmas tendem 
a não respeitar esses ciclos de desenvolvimento integrado, nomeadamente 
pelas ambiguidades da configuração do ensino dos 11 aos 12 anos, fruto da 
tradição relativa aos anos terminais da escolaridade obrigatória, primeiro 
de quatro e depois de seis anos, por um processo de justaposição de lógicas 
curriculares diferentes e culturas organizacionais e profissionais igualmente 
diferenciadas (AFONSO, 2009). No primeiro momento etário, dos 0 aos 6 
anos, a realidade pauta-se pela inexistência de políticas educativas para a 
faixa etária dos 0 aos 3 anos e por uma recente preocupação pela oferta de 
oportunidades educativas dos 4 aos 6 anos, que só tardiamente toma forma 
de generalização, com evidentes problemas de articulação com a histórica 
escolarização de massas dos 6 aos 10 anos, que corresponde ao atual 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (VASCONCELOS, 2009).

Segundo Roldão (2009, p. 186), a “educação de base”, dos 0 aos 12 
anos, não é “sinónimo de educação básica enquanto ciclo de um qualquer 
sistema”; deve, antes, ser entendida (2002, p. 46-48), como a oferta e a 
garantia por parte da sociedade e das suas instituições educativas da corre-
lação intrínseca e significativa de duas dimensões do desenvolvimento das 
crianças e do seu percurso educativo: a dimensão horizontal, promovendo 
experiências de aprendizagem de apropriação dos saberes e valores que lhes 
conferem o sentido de pertença a uma determinada comunidade social e 
cognitiva; a dimensão vertical, ao proporcionar às crianças as aprendizagens 
essenciais para o efetivo prosseguimento do percurso educativo, num dado 
momento e contexto histórico. 
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Reformas curriculares, currículo básico e qualidade das escolas
Como forma de acompanhar a idiossincrasia dos tempos modernos, 

o conceito da escolaridade básica está fortemente associado às reformas 
dos programas escolares, preenchendo-os de novos conhecimentos, con-
teúdos e competências, como resultado da análise de fatores culturais, 
demográficos, económicos e mesmo políticos, ao ponto de os considerar 
como um meio de consciencialização, nem sempre consensual, da mu-
dança e da renovação sociocultural das sociedades. Nesta lógica, existe 
ainda a procura de uma identidade própria que assegure, por questões de 
igualdade de acesso e sucesso, a formação comum a todos os indivíduos 
de uma mesma comunidade, região ou país (SKILBECK, 1992).

A preocupação de procurar um denominador comum de identidade e 
de conhecimentos básicos insere-se na tradição do pensamento curricular 
(KIRK, 1989), onde o nível político-administrativo concebe propostas 
curriculares amplas, que estabelecem um modelo educacional e uma refe-
rência de trabalho, identificadas com a ideia de “currículo básico”. O termo 
currículo básico, também denominado por «core curriculum», “sugere que, 
sejam quais forem as experiências de aprendizagem que os alunos levem a 
cabo, deve haver certas matérias essenciais como núcleo do seu programa de 
estudos” (p. 33). O currículo básico deve ser formado por aquelas atividades 
ou estudos que todos os alunos devem experimentar. Esse núcleo constitui 
apenas uma parte do programa completo dos alunos, que pode e deve variar 
conforme os contextos escolares e os fatores que neles interagem.

Este movimento, muitas vezes entendido como “back to basics”, ganha 
nova expressão e acuidade, quando Michael Young de alguma forma fala 
em recentrar o conhecimento no currículo com expressões como “bringing 
knowledge back in” (2007a), “powerful knowledge” (2009), ou ainda “for 
a subject-based curriculum” (2010a)8, como apenas uma parte, ainda que 

8 A expressão “bringing knowledge back in”, que faz parte do título da obra “Bringing knowledge back in: 
from social constructivism to social realism in the sociology of  education”, na edição portuguesa (2010b), 
foi traduzida para “Conhecimento e Currículo”. A sua aceção, numa tradução mais literal e próxima do 
significado original seria algo relacionado com ‘trazer o conhecimento de volta, para dentro ou para o 
centro’, o que leva a entender como um reposicionamento de maior importância para o conhecimento 
em relação àquele que eventualmente tem ou teria na consideração do autor. Já a expressão “powerful 
knowledge” (conhecimento poderoso) surge em primeira instância numa publicação em português, com 
o título “Para que servem as escolas?” (2007b), para contrapor, segundo o autor, ao “conhecimento dos 
poderosos” (também designado por “conhecimento de alto status”), sendo este “definido por quem de-
tém o conhecimento” (p. 1294). Por fim, a expressão “for a subject-based curriculum” (2010a) é retirada 
do título do artigo “The future of  education in a knowledge society: The radical case for a subject-based 
curriculum”, também ele publicado em português (2011), pressupõe uma argumentação da defesa de 
um currículo centrado nas disciplinas por vivermos numa sociedade caracterizada e profundamente 
influenciada pelo domínio do conhecimento.
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importante, de uma discussão da sociologia da educação, e do currículo 
em particular, relacionado com a estruturação dos currículos centrados nas 
disciplinas, nos seus conhecimentos, ignorando de algum modo a questão 
dos contextos educativos, a proveniência dos educandos.

Quanto ao conceito de “conhecimento poderoso”, talvez a expressão 
mais forte e conhecida, Young diz que “não se refere a quem tem mais 
acesso ao conhecimento ou quem o legitima” (“conhecimento dos podero-
sos”), antes o relaciona com o “que o conhecimento pode fazer, como, por 
exemplo, fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a 
respeito do mundo”. É algo que não está “disponível em casa”, pois refere-
-se a um “conhecimento especializado”, sendo por isso objetivo da escola 
“transmitir conhecimento poderoso” dotada de “professores com esse co-
nhecimento especializado” (YOUNG, 2007b, p. 1294-95). O próprio Young, 
percecionando, no mínimo, a dicotomia em que o debate se podia tornar, 
entre conhecimento poderoso e conhecimento contextualizado, entre uma 
visão mais técnica e outra mais crítica, longe de ser essa a sua perspetiva, 
enfatiza que o que está em causa “é o propósito-chave que distingue a educa-
ção de todas as outras atividades”, ou seja, a “aquisição do conhecimento”; 
não porque se refere “a conteúdos de conhecimentos específicos, mas ao 
conceito de conhecimento que subjaz aos curricula”, sendo “por esta razão 
que os debates sobre conhecimento são cruciais” (YOUNG, 2010b, p. 174).

Não duvidando das intenções nobres destes desígnios comuns para a 
escolaridade básica, certo é que, conforme referem Apple e Beane (2000), o 
afastamento e desajuste das decisões centralizadas sobre as escolas, não tendo 
em conta os seus contextos e as suas populações como algo de dinâmico e 
em constante convulsão/evolução, potencializam o insucesso da escola e da 
escolaridade básica, pelo que Beane (2000) remete-nos para a necessidade de 
atribuir “coerência ao currículo”, como forma de recentrar o significado dos 
conteúdos e das aprendizagens dos alunos nas escolas atuais. Deste modo,

quando o currículo oferece um sentido de objetivo, unidade, relevância 
e pertinência – quando é coerente –, é mais provável que os jovens 
integrem as experiências educacionais nos seus esquemas cognitivos, 
o que, por seu lado, amplia e aprofunda o conhecimento de si próprios 
e do mundo (BEANE, 2000, p. 43),

promovendo o sentido de uma escolaridade básica com características, na 
ótica de Lemos Pires (1989), de universalidade e de sucesso, que lhe confi-
guram autonomia e finalidades próprias e que a tornam, por definição, uma 
“escolaridade de massas”.
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Um outro contributo importante para a discussão entre o “currículo 
básico” e a lógica que advogamos de discussão de um “currículo coerente” 
surge-nos na advertência para a necessidade de produzir “investigação para 
um currículo relevante” (SOUSA; ALONSO; ROLDÃO, 2013), na lógica 
reclamada pelo movimento da “relevância curricular” (TANNER; TANNER, 
1980). De acordo com Roldão (2013, p. 15), a questão da relevância no 
currículo é já muito anterior, pois, segundo a autora, já John Dewey, entre 
outros, escrevia no início do século XX, sobre a “importância da relevância 
para a ocorrência e uso da aprendizagem, e para a indispensável continui-
dade da aprendizagem curricular com a experiência individual e social de 
cada indivíduo e com a sua mobilização útil para a vida social do cidadão”.

Não se trata aqui de discutir uma versão e visão redutora da relevância, 
associada à simplificação, ao mais próximo ou ao mais prático, e que apenas 
enquadra alguns alunos, aqueles que se refere como menos capazes e que 
menos aprendem, promovendo processos de discriminação e de desigualdade 
no acesso e sucesso educativo. Esta lógica torna-se também responsável 
pela persistente ideia de ausência de qualidade de ensino e aprendizagem 
em áreas vocacionais ou profissionais (ROLDÃO, 2013. p. 18). A relevância 
que interessa aqui denotar constrói-se, segundo a autora, numa

 relação bem conseguida entre um conteúdo curricular de aprendizagem, 
seja ele concetual ou processual, e a capacidade de a estratégia de ensino 
e aprendizagem posta em ação convocar adequadamente os fatores 
em causa (experiência, percurso e conhecimento anteriores, referentes 
culturais do sujeito, percepção de utilidade e usos pessoais e sociais), 
no sentido de estabelecer uma ligação cognitivamente eficaz, por parte 
de cada sujeito aprendente concreto, entre o novo com que contacta no 
currículo e tudo aquilo de que já é portador (ROLDÃO, 2013, p. 26).

A construção da relevância curricular faz-se, no nosso entender, através 
de processos de integração curricular. Trata-se de um combate ao risco de 
abordar o currículo de forma fragmentada e padronizada, de levar os estu-
dantes ao alheamento por uma cultura escolar tradicional, que não é capaz 
de estabelecer potenciais relações com questões concretas com as quais se 
deparam em diversos contextos, incluindo as suas vivências extraescolares 
(ALONSO; SOUSA, 2013).

Nesse sentido advogamos uma conceção de integração curricular que 
não se limite ao conhecimento associado às disciplinas escolares, ao co-
nhecimento académico; mas antes coloca a “possibilidade de mobilização 
de todos os tipos de conhecimento que possam contribuir para que o aluno 
compreenda melhor o mundo à sua volta e se compreenda melhor a si 
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próprio, enquanto indivíduo e cidadão” (ALONSO; SOUSA, 2013, p. 54). 
Como referem os autores, uma integração curricular que

apela a uma visão global e diferenciada do aluno enquanto pessoa e 
das suas diversas capacidades mentais, físicas, emocionais e relacio-
nais, suscetíveis de serem exploradas em situações de aprendizagem, 
entendidas como situações-problema ou situações de integração de 
conhecimento (ROEGIERS, 2006). Possibilitar uma relação mais ativa, 
sistémica e significativa do aluno com o conhecimento e a cultura é a 
razão de ser da integração curricular (ALONSO; SOUSA, 2013, p. 54).

Invoca-se aqui, a propósito da relevância e integração curricular, no 
âmbito de uma Educação Básica para todos garantida pela escola pública, a 
necessidade de trabalhar com uma diferenciação curricular (ROLDÃO, 2003; 
SOUSA, 2010), em face de um currículo inadequado para todos intitulado por 
Formosinho de “currículo uniforme, pronto-a-vestir de tamanho único” (1987), 
que se torne num “instrumento de promoção da inclusão e da equidade face às 
diferenças existentes no seio da população estudantil” (SOUSA, 2010, p. 25).

Associado à ideia de escola, de escolaridade básica e de reformas que a 
enquadram num tempo de modernidade e de novas exigências, pautadas pelo 
crescimento das últimas décadas, das quais emanam solicitações/convulsões 
económicas, sociais e culturais, surge o conceito de qualidade. Disso é re-
flexo o estudo “As escolas e a qualidade” (OCDE, 1992), onde se identifica 
e reflete sobre os domínios prioritários na procura da qualidade das escolas 
e dos sistemas escolares. Neste sentido, surge como elemento fulcral a “ela-
boração, aplicação e avaliação dos programas de estudo”, onde o vínculo de 
um “tronco comum de matérias essenciais” e a “qualidade de ensino” assenta 
no princípio do “direito à instrução”, como forma de o indivíduo “atingir um 
nível aceitável de conhecimentos teóricos e práticos essenciais”, associados à 
aquisição de “competências de base ou de património cultural comum, ou dos 
dois ao mesmo tempo” (p. 86). Além do domínio dos programas escolares, o 
estudo aponta outros fatores a ponderar na procura da qualidade das escolas 
e das suas práticas: o papel do professor; a organização da escola; a avaliação 
e o acompanhamento numa perspetiva sistémica; e os recursos.

Para uma escolaridade básica de qualidade e sucesso, a OCDE (1992, 
p. 197-201) identifica “características das boas escolas”, como elemento 
chave para a obtenção de resultados desejáveis: desejo de alcançar normas e 
finalidades definidas claramente e de comum acordo; planificação em cola-
boração, tomada comum de decisões e trabalho colegial empreendido num 
espírito de experimentação e de avaliação; direção dinâmica para aplicação 
e manutenção da melhoria; estabilidade do pessoal; estratégia de formação 



38

permanente e de aperfeiçoamento que corresponda às exigências da escola 
no plano da pedagogia e da organização; aplicação de programas de estudos 
meticulosamente elaborados e coordenados que permitam a cada aluno adquirir 
os conhecimentos teóricos e práticos essenciais; elevado nível de participação 
e de apoio dos pais; reconhecimento dos valores peculiares da escola e a ade-
são a estes valores, mais do que aos valores individuais; exploração máxima 
do tempo escolar; apoio dinâmico e sólido da autoridade escolar competente.

É, então, centrado na qualidade das escolas, identificada por carac-
terísticas objetiváveis, que é possível desenvolver um currículo básico 
coerente e relevante com o significado dos conteúdos e das aprendizagens 
dos alunos e com os contextos escolares, num movimento de permanente 
evolução das sociedades modernas que tendem a refundar princípios, 
finalidades e saberes da escolaridade básica.

Finalidades, saberes básicos e competências
O “Livro Branco sobre a Educação e a Formação” (1995), da Comissão 

Europeia, identifica o papel da educação e da escola no sentido da construção 
de uma “sociedade cognitiva”, baseada na aquisição de conhecimentos, onde 
ensinar e aprender são um processo contínuo ao longo da vida. No sentido 
de enfrentar este objetivo prioritário, o Livro Branco, entre as numerosas e 
complexas transformações que atravessam a sociedade moderna, distingue 
três “fatores de perturbação”: 1) a emergência da sociedade da informação e 
comunicação, que revoluciona as formas de interação, de trabalho e organi-
zação; 2) o impacto da uma civilização orientada pela informação científica 
e tecnológica a nível mundial, onde os sentimentos de benefício e ameaça se 
entrecruzam; 3) e a repercussão da internacionalização da economia, que anula 
e subverte fronteiras de criação de empregos e mercados de trabalho. Estes 
eventos estão a contribuir para o desenvolvimento da “sociedade da aprendiza-
gem”. Eles acarretam riscos, mas também oportunidades a serem exploradas.

O desafio do progresso rumo à “sociedade cognitiva”, a ser enfrentado 
pela educação e formação, através de uma escola que promove a “revalorização 
da cultura geral como um instrumento de compreensão do mundo” e a “vali-
dação de competências adquiridas ao longo da vida”, é duplo: 1) económico, 
no sentido do reforço da competitividade apoiada na capacidade de criar e 
explorar saber de elevado potencial; 2) social, porque luta contra a exclusão 
e a divisão da sociedade entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. 

A educação, de acordo com Gimeno (2000, 2008), torna-se num projeto 
de recentramento das práticas educativas, no sentido do aprofundamento 
e da qualidade da formação cujo alcance aponta para a convivência dos 
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seus atores na sociedade da informação. A escolaridade básica obrigatória 
configura-se numa experiência universal que caracteriza as sociedades mo-
dernas, assumindo-se como uma característica antropológica das mesmas. 
É um projeto social e educacional reconhecido como um direito universal, 
tanto no sentido em que se acredita ser o caminho nobre para dignificar o 
ser humano, como a via de criar condições para todos os indivíduos serem 
potencialmente bem-sucedidos nos planos individual, coletivo, material e 
espiritual, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado da sociedade.

A educação básica obrigatória é um projeto que assume funções diversas, 
muito de acordo com as expectativas diferenciadas dos grupos que constituem 
as sociedades modernas, em si plurais e dinâmicas. Segundo Gimeno (2000, 
p. 21), “desde o ponto de vista positivo, ou seja, de acordo com a crença que 
com a educação se alcança o bem-estar e a plenitude para os indivíduos e 
para a sociedade, podemos agrupar os fins e os objetivos que dão sentido à 
educação em quatro grandes áreas”: a) “a fundamentação da democracia”, 
pois “aparece como uma condição da existência de formas de organização 
social justas e harmoniosas” (p. 22); b) “estímulo para o desenvolvimento 
da personalidade do sujeito”, na medida em que “o pensamento psicológico 
moderno criou a ideia de que, graças à ajuda externa […], os indivíduos 
crescem e atingem diferentes graus de plenitude em variadas funções, capa-
cidades e habilidades de sua personalidade” (“[n]o processo de desenvolvi-
mento, cada um segue o seu ritmo, atinge o seu limite, elabora a experiência 
de forma idiossincrática e se expressa como indivíduo singular”) (p. 24); c) 
“a difusão e o incremento do conhecimento e da cultura em geral”, onde se 
“considera que a faculdade de conhecer, o desenvolvimento da racionalidade, 
são essenciais para o progresso humano, admitindo que essa capacidade se 
alimenta dos bens culturais acumulados, especialmente do conteúdo e do 
método de disciplinas científicas, a chamada alta cultura em geral” (p. 25); 
d) “a integração dos sujeitos no mundo”, para que, de uma forma crítica, 
“entendam e possam participar na sua cultura, nas atividades da sociedade, 
na contemporaneidade do seu mundo, do seu país e do seu tempo” (p. 26).

Este autor acrescenta a esta perspetiva da educação básica obrigatória a 
função de “custódia dos mais jovens, substituindo nesta missão a família, o 
que converte a escolaridade num espaço e numa oportunidade de controlar 
os comportamentos e trabalhar a disciplina” (p. 21). Refere que a distinção 
das finalidades serve para ganhar claridade, mas a realidade estabelece uma 
infinidade de relações e interferências, de acordo com a valorização relativa 
que atribuímos a cada uma delas.

De acordo com Alonso (1996, p. 6), a escola, enquanto instituição escolar, 
responsável pela escolaridade básica, desempenha três funções essenciais: a) 
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função cultural, no sentido em que promove “a assimilação e reconstrução 
significativas da ‘cultura’ e do ‘conhecimento’ enquanto patrimónios da so-
ciedade”; b) função personalizadora, onde se procura “desenvolver de forma 
equilibrada todas as capacidades cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras 
do indivíduo como pessoa”; e c) função socializadora, como forma de “pos-
sibilitar a integração na sociedade de forma crítica e participativa”.

Segundo Zabala (2003, p. 25), qualquer proposta metodológica re-
vela uma conceção do valor que se atribui ao ensino, assim como ideias 
formalizadas e explícitas no que diz respeito aos processos de ensinar e 
aprender. O autor considera que, em termos tradicionais, a escola sempre 
foi valorizando aprendizagens em função da importância a longo prazo 
e da capacitação profissional, em detrimento do interesse formativo dos 
processos desenvolvidos ao longo da escolaridade. Neste sentido, o ques-
tionamento coloca-se ao nível das funções que a escola deve cumprir e das 
suas intenções educativas, se se deve ficar pela mera representação seletiva 
ou se deve ir mais além disso.

Para responder ao questionamento anterior, é preciso ter em conta os 
objetivos ou finalidades da educação, de acordo com as capacidades que 
se pretende desenvolver nos alunos. Uma proposta de Coll (1986, cit. por 
ZABALA, 2003, p. 25) estabelece essas capacidades nos seguintes aspetos: 
cognitivas ou intelectuais, motrizes, de equilíbrio e autonomia pessoal (afe-
tivas), de relação interpessoal e de inserção e atuação social. Ultrapassando o 
reducionismo da prioridade cognitiva e aceitando que devemos promover uma 
formação integral, sobretudo na perspetiva que exploramos de educação básica, 
estamos a valorizar uma função eminentemente social do papel do professor 
e da escola. Isto é o que se espera de uma escola moderna, capaz de enfrentar 
com sucesso os desafios da escolaridade básica, fazendo a plena integração de 
todos os indivíduos, tornando-os em cidadãos ativos, críticos e interventivos 
de uma sociedade em permanente questionamento e (re)construção.

Na perspetiva de uma escola adaptada e harmonizada com os tempos 
modernos, interessa estabelecer os saberes considerados básicos para os 
cidadãos do séc. XXI. No âmbito de um trabalho realizado para o Conselho 
Nacional da Educação (CNE, 2004), “Saberes Básicos de Todos os Cida-
dãos no séc. XXI” (CACHAPUZ; SÁ-CHAVES; PAIXÃO, 2004, p. 28-30), 
identificam-se as seguintes competências: aprender a aprender – “mobilizar 
estratégias adequadas para procurar, processar, sistematizar e organizar in-
formação”; comunicar adequadamente – “usar diferentes suportes e veículos 
de representação, simbolização e comunicação”; exercer uma cidadania ativa 
– “agir responsavelmente sob o ponto de vista pessoal e social no quadro das 
sociedades modernas que se querem abertas e democráticas”; possuir espírito 
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crítico – “desenvolver uma opinião pessoal com base em argumentos”; e 
resolver situações problemáticas e conflitos – “mobilizar conhecimentos, 
capacidades, atitudes e estratégias para ultrapassar obstáculos”.

O relatório para a UNESCO (DELORS et al., 1996, p. 77), da “Comis-
são Internacional sobre Educação para o século XXI”, coloca-se na mesma 
linha de pensamento quando refere que

a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fun-
damentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para 
cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 
isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, 
para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes (DELORS et al., 1996, p. 77).

No alinhamento com as conceções atuais de Ensino Básico, importa 
ainda definir competência e identificar aquelas que se consideram transver-
sais na formação integral do indivíduo. Perrenoud (2001, p. 31) sintetiza 
o pensamento acerca da validade e pertinência de “construir competências 
a partir da escola”, afirmando que “uma competência permite enfrentar, 
regular e adequadamente um grupo de tarefas e de situações, apelando a 
noções, conhecimentos, informações, procedimentos, métodos, técnicas 
ou ainda a outras competências, mais específicas”. O autor considera que, 
“frequentemente, as noções fundamentais foram estudadas na escola, mas 
fora de contexto. Elas são então «letra morta», como capitais imobilizados 
que não sabemos investir com conhecimento de causa” (p. 32). É por isso, 
e não pela negação dos saberes, “que interessa desenvolver competências 
na escola, ou seja, ligar constantemente os saberes e a sua aplicação perante 
situações complexas. Isto é válido tanto dentro de cada disciplina como no 
cruzamento entre disciplinas” (p. 33).

Alonso (2005) defende que, dentro da lógica da Reorganização Cur-
ricular de 2001, o conceito de competência está para além do seu sentido 
tecnicista original – o da educação/formação de adultos que centra a sua 
atividade na aquisição de competências-chave para a cidadania e a empre-
gabilidade –, “adquirindo uma orientação mais construtivista e integrada” 
(ALONSO, 2005, p. 19). Assim, a autora refere-se à competência como a 
predisposição “de agir e reagir de forma apropriada perante situações mais 
ou menos complexas, através da mobilização e combinação de conceitos, 
procedimentos e atitudes pessoais, num contexto determinado, significativo e 
informado por valores” (ALONSO, 2000, p. 21). Estas palavras corroboram 
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a orientação estabelecida no documento “Currículo Nacional do Ensino 
Básico – Competências Essenciais”, quando é referido que

adopta-se aqui uma noção ampla de competência, que integra conheci-
mentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida como saber em 
ação ou em uso. Deste modo, não se trata de adicionar a um conjunto 
de conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas sim 
de promover o desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes 
que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, 
mais familiares ou menos familiares ao aluno (ME/DEB, 2001, p. 9).

Assim, o processo de desenvolvimento de competências, ainda segundo 
Alonso (2005), advoga alterações significativas no “pensamento curricular 
dos professores”: desde o “descentrar o foco do ensino dos conteúdos”, até 
“os colocar ao serviço da aprendizagem de estratégias que os permitam 
integrar, relacionar e mobilizar em situações de ação significativa e eficaz” 
(ALONSO, 2005, p. 23-24). Para que assim aconteça a autora considera o 
respeito por quatro condições: 

– É inseparável da formação de esquemas de mobilização de conhe-
cimentos, de forma consciente, num tempo e contexto determinados e ao 
serviço de uma ação eficaz;

– Implica integrar conhecimentos diversificados (disciplinares, inter-
disciplinares e transversais) na resolução de problemas específicos ligados 
a situações pessoal e socialmente significativas;

– Requer um equilíbrio entre o trabalho isolado dos conhecimentos e 
a integração dos mesmos em situações de operacionalização;

– Exige, também, uma intencionalidade pedagógica continuada para 
criar contextos significativos em que os alunos possam conscientemente 
realizar atividades de transferência dos conhecimentos.

De forma sintética, podemos questionar até que ponto uma educação 
baseada em competências representa uma melhoria de modelos curriculares 
e dos processos de ensino e aprendizagem existentes. Zabala e Arnau (2011) 
consideram que, tendo presente o conceito de competências até aqui apre-
sentado, as mesmas se constroem e contribuem para processos curriculares 
e metodológicos de interesse pedagógico, quando se reforça o cuidado com 
a mobilização das experiências e dos conhecimentos prévios, assim como 
sistematizando e aportando novos conteúdos que valorizam e trazem novos 
significados aos conhecimentos adquiridos.

Em face da definição de competência, Perrenoud (2001) avança a “hi-
pótese de que em todos os campos sociais é útil, indispensável até, dispor 
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das seguintes competências”, que permitem ao indivíduo exercer, com 
autonomia, uma prática reflexiva:

(1) Saber identificar, avaliar e fazer valer os seus recursos, direitos, 
limites e necessidades; (2) Saber, individualmente ou em grupo, for-
mar e conduzir projetos, desenvolver estratégias; (3) Saber analisar 
situações, relações, campos de força de forma sistemática; (4) Saber 
cooperar, agir em sinergia, participar num coletivo, partilhar uma li-
derança; (5) Saber construir e animar organizações e sistemas de ação 
coletiva de tipo democrático; (6) Saber gerir e ultrapassar conflitos; (7) 
Saber conviver com as regras, servir-se delas, elaborá-las; (8) Saber 
construir normas negociadas que ultrapassem as diferenças culturais 
(PERRENOUD, 2001, p. 78).

Competências e aprendizagem ao longo da vida
A definição de competência acentua o processo de aprendizagem 

como algo dinâmico, a acontecer em cada instante da atividade humana, 
que nos remete para o conceito da “aprendizagem ao longo da vida” (“li-
felong learning”) amplamente aceite e divulgado9. Este processo contínuo 
de aprendizagem reforça a “importância de uma educação de base”, que 
pressupõe (ROLDÃO, 2009, p. 185), “educar para o empowerment desen-
volvendo as competências básicas”.

No contexto da “Estratégia Europeia para o Emprego” (lançada em 
Novembro de 1997), o “Memorando sobre aprendizagem ao longo da vida” 
refere-se a este conceito “como toda e qualquer atividade de aprendizagem, 
com um objetivo, empreendida numa base contínua e visando melhorar conhe-
cimentos, aptidões e competências” (COMISSÃO EUROPEIA, 2000, p. 3). No 
seguimento do debate sobre esta definição (COMISSÃO EUROPEIA, 2001, 
p. 11), invoca-se “aspetos de carácter mais lato, como as dimensões espiritual 
e cultural da aprendizagem”, na procura de “um consenso em relação a qua-
tro objetivos que se reforçam mutuamente: a realização pessoal, a cidadania 
ativa, a inclusão social e a empregabilidade/adaptabilidade”, resultando desta 
interpretação a definição de ‘aprendizagem ao longo da vida’ como “toda a 
atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de 
melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma 
perspetiva pessoal, cívica, social, e/ou relacionada com o emprego”.

A Comissão Europeia (2000, 2001) identifica “mensagens-chave” ou 
“ações prioritárias” a desenvolver em matéria de aprendizagem ao longo 

9 Ver Sitoe (2006) para uma incursão histórica do conceito de “aprendizagem ao longo da vida”.
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da vida: novas competências básicas para todos; mais investimento em 
recursos humanos; inovação no ensino e na aprendizagem; valorização da 
aprendizagem; repensar as ações de orientação e consultoria; aproximar a 
aprendizagem dos indivíduos. A recomendação do Parlamento do Conselho 
Europeu (“Jornal Oficial da União Europeia”, de 30 de Dezembro de 2006) 
estabelece um quadro de referência de oito “competências essenciais para 
a aprendizagem ao longo da vida” (COMISSÃO EUROPEIA, 2007, p. 1), 
a saber: 1) comunicação na língua materna; 2) comunicação em línguas es-
trangeiras; 3) competência matemática e competências básicas em ciências 
e tecnologia; 4) competência digital; 5) aprender a aprender; 6) competên-
cias sociais e cívicas; 7) espírito de iniciativa e espírito empresarial; e 8) 
sensibilidade e expressão culturais.

Por sua vez, a OCDE (2005, p. 5), num processo de definição e seleção 
de competências-chave, classifica-as em três categorias abrangentes: “utilizar 
saberes de forma interativa” (e.g., linguagem, tecnologia), “interagir em 
grupos heterogéneos” e “agir de forma autónoma”. A produção deste quadro 
exigiu o desenvolvimento de uma abordagem colaborativa e multidisciplinar 
na definição e seleção de competências-chave (“The Definition and Selection 
of Key Competencies” – “Projeto DeSeCo”). A sua definição foi conduzida 
por alguns vetores orientadores que pudessem assegurar um conceito coe-
rente de competências-chave, a saber: competências para as exigências da 
vida moderna, competências que envolvam tanto desafios individuais como 
desafios coletivos, competências que tracem valores compartilhados como 
uma âncora de compreensão e entendimento mútuo (OCDE, 2005, p. 6-7).

Por fim, a seleção dessas competências, de acordo com o quadro 
traçado, “devem ser aquelas que compreendem um valor individual, que 
têm múltiplas áreas de utilidade e que se tornam necessárias para todos” 
(OCDE, 2005, p. 7), como um conjunto diversificado de categorias de 
competências e suas subcategorias, tendo em conta as seguintes condições: 
sejam valorizadas de acordo com o benefício que aportam para propósitos 
económicos e sociais; devem trazer benefícios num amplo espectro de 
contextos, o que significa que devem aplicar-se a várias áreas da vida; e, 
por último, devem ser importantes para todos os indivíduos, com ênfase 
nas competências transversais que todos devem aspirar a desenvolver e 
manter. Deste modo, o quadro global das categorias e subcategorias tra-
çadas no âmbito do “Projeto DeSeCo” são as seguintes: 

– Competência Categoria 1: Usar as ferramentas de forma interativa 
– compreende a capacidade de usar de forma interativa (1-A) linguagem, 
símbolos e textos; (1-B) conhecimento e informação; (1-C) tecnologia.
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– Competência Categoria 2: Interagir em grupos heterogéneos – com-
preende a capacidade de (2-A) relacionar-se bem com os outros; (2-B) 
cooperar, trabalhar em equipa; (2-C) gerir e resolver conflitos.

– Competência Categoria 3: Atuar de forma autónoma – compreende 
a capacidade de (3-A) atuar dentro de um quadro global; (3-B) formar e 
conduzir planos de vida e projetos pessoais; (3-C) defender e fazer valer 
direitos, interesses, limites e necessidades.

Na abertura do texto sobre o “quadro de referência europeu” fica 
expressa a relação entre o desenvolvimento de competências e a aprendi-
zagem ao longo da vida.

A aprendizagem ao longo da vida tornou-se uma necessidade de todos 
os cidadãos. Precisamos de desenvolver as nossas aptidões e compe-
tências ao longo das nossas vidas, não apenas para a nossa realização 
pessoal e a nossa capacidade de participar ativamente na sociedade em 
que vivemos, mas também para sermos capazes de ter êxito num mundo 
laboral em constante mudança (COMISSÃO EUROPEIA, 2007, p. 1).

Em termos globais, o processo da aprendizagem ao longo da vida, 
de acordo com Perrenoud (2001), faz evidência explícita das relações de 
correlação entre o conhecimento (‘usar as ferramentas de forma interativa’) 
e a educação para a cidadania (‘interagir em grupos heterogéneos’, ‘atuar 
de forma autónoma’), num movimento de “educação para a cidadania ao 
longo da vida”, fazendo assim incidir os processos de educação e forma-
ção no desenvolvimento de competências, ou seja, “numa formação ao 
mesmo tempo teórica e prática, mobilizável nas situações reais da vida, 
na escola ou fora dela, desde a infância e ao longo de todos os ciclos de 
vida” (PERRENOUD, 2001, p. 99). 

Diagnóstico e Alternativas para a Educação Básica
Do diagnóstico sobre a Educação Básica (CNE, 2009), que resultou do 

“Debate Nacional sobre Educação” (CNE, 2007), fazemos ressaltar os seguintes 
aspetos, sintetizados por Alonso (2009)10: as desarticulações entre profissionais 
e as descontinuidades entre ciclos com implicações nefastas nos processos 
de desenvolvimento das crianças; a falta de clareza e coerência do currículo 
nacional, que não apresenta um projeto global e comum para a educação bá-
sica, com orientações curriculares e programas desfasados no tempo e com 

10 Por ocasião dos 20 anos da aprovação da LBSE, a Assembleia da República mandatou o CNE para a 
organização do “Debate Nacional sobre Educação”, através da Resolução n.º 4/2006, de 6 de fevereiro, 
tendo decorrido entre 22 de Maio de 2006 e 22 de Janeiro de 2007. O CNE emitiu o Parecer n.º 8/2008, de 
24 de novembro, sobre “A Educação das Crianças dos 0 aos 12 anos”.
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paradigmas divergentes; a fragilidade de sinergias entre agências e serviços 
educativos, como potenciais promotoras de uma visão global e integrada da 
formação da criança; a visão de uma escola fechada sobre si mesma, sem outras 
valências de prestação de serviços educativos e comunitários; a desconexão e 
a separação da formação dos profissionais para as faixas etárias em questão, 
perdendo-se uma visão integrada do desenvolvimento dos processos de ensino 
e aprendizagem em linhas de articulação horizontal e vertical; a ausência, 
formalmente reconhecida, de oferta educativa para a fase dos 0 aos 3 anos, 
num país de elevada taxa de ocupação profissional das mães; e não menos 
problemático, porque implica com a inconsistência dos pontos anteriores, as 
alterações constantes de orientações nas políticas educativas, ao sabor de ciclos 
políticos incompatíveis com o tempo de crescimento e desenvolvimento das 
crianças e das medidas que as deviam sustentar. 

Numa sinopse dos debates sobre a educação das crianças dos 0 aos 12 
anos, Alarcão refere-se aos seguintes problemas (CNE, 2009, p. 406): “1) 
a exiguidade de apoios educativos na faixa etária dos 0-3 anos; 2) desar-
ticulação entre pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico; 3) tensão entre 
monodocência e monodocência coadjuvada no 1.º Ciclo; 4) desarticulação 
entre 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico; 5) falta de identidade do 2.º Ciclo”.

Assim, são propostas medidas de intervenção, como desafios a assumir 
de resolução inadiável, nem sempre fáceis de encarar em face do diagnós-
tico (CNE, 2009, p. 407 e segs.): promover uma visão alargada e global 
da criança; extensão de apoios educativos à faixa etária dos 0 aos 3 anos; 
coordenar intervenções precoces ou atempadas através de equipas multi-
disciplinares; sistematizar e aprofundar a intencionalidade educativa dos 3 
aos 6 anos; trabalhar os aspetos relacionados com a continuidade educativa 
nas transições entre fases/ciclos escolares; trabalhar um referencial comum 
de competências básicas e garantir o seu efetivo desenvolvimento por todas 
as crianças; articular a prestação dos serviços sociais com os percursos edu-
cativos; promover uma oferta diversificada de ocupação de tempos livres; 
compatibilizar e articular as opções das políticas familiares e sociais com 
as políticas educativas; reconfigurar a escola como centro comunitário, 
promotor de eventos sociais e culturais, aberto aos contextos e à promoção 
da aprendizagem ao longo da vida; repensar a formação de profissionais de 
educação em torno do conceito de educação básica, numa linha de monodo-
cência com progressiva coadjuvação, numa lógica de equipas pedagógicas 
com lideranças fortes; organização da educação básica em dois ciclos (6+6 
anos) fundamentais de experiências e aprendizagens, sob o signo de um 
referencial comum de saberes estruturantes e competências básicas.
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Da análise específica, numa perspetiva curricular, realizada por Rol-
dão (2009, p. 187-195), sobre o diagnóstico da educação básica, resulta a 
sistematização de “seis linhas prospectivas”:

1) “Educar todos para o máximo desenvolvimento possível de cada um”, 
assente no direito a uma educação de base, o que implica reequacionar 
a relação da educação escolar e do currículo com o desenvolvimento e 
com a experiência prévia da criança, promovendo a contextualização das 
potencialidades das crianças no seio da realidade cultural de pertença, 
bem como assegurando a coexistência de múltiplas infâncias através de 
dispositivos de diferenciação (p. 187).

2) “Diferenciação de meios – equidade de resultados”, na lógica de paridade 
entre culturas e de respeito pelo princípio de “diferenciação curricular 
orientada para a inclusão”, com a garantia de todos acederem ao domí-
nio dos instrumentos, saberes e funcionalidades comuns, provenientes 
da cultura socialmente dominante, alcançando níveis de consecução 
idênticos através de procedimentos diversos (p. 188).

3) “Educar para o desenvolvimento de competências básicas”, no sentido de 
“munir os sujeitos com competências fundadoras que abram e viabilizem 
as possibilidades de aceder ao conhecimento, à socialização harmoniosa e 
ao património cultural da sociedade em que se inserem”, legitimando um 
processo de aprendizagem ao longo da vida “indispensável aos cidadãos 
de uma sociedade assente no conhecimento” (p. 188-189).

4) “Garantir a continuidade nas transições”, dando atenção às transições para 
promover o equilíbrio do percurso formativo, tendo por referencial o sen-
tido de “transição ecológica” (BROFENBRENNER, 1979)11, promotor do 
desenvolvimento harmonioso do sujeito, evidenciando a continuidade do 
percurso como o fator facilitador de apropriação das aprendizagens, que 
“comporta um conjunto de dimensões: a dimensão curricular, a dimensão 
organizativa e a dimensão vivencial” (p. 190).

5) “Organização e gestão do currículo” assente em três pressupostos: a) 
desenvolvimento do currículo e a organização do ensino e da aprendiza-
gem através do modelo integrado, tal como preconiza Alonso (2002)12; 
b) organização pedagógica baseada na monodocência e na monodocência 
coadjuvada, tendo em conta a “necessidade de acompanhar as crianças 

11 Consultar Portugal (1992) para o detalhe dos conceitos de ‘ecologia’ e ‘desenvolvimento humano’ em 
Bronfenbrenner.

12 Nas palavras de Roldão (2009, p. 192), o modelo integrado é aquele em “que o trabalho de construção 
da aprendizagem se estrutura mobilizando e organizando os diversos saberes na sua interação face a 
situações, tanto quanto possível significativas para os alunos, cujo pensamento e apropriação do real é 
ainda mais global que analítico, em detrimento da abordagem segmentar dos diferentes campos de conhe-
cimento formalizado”.
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numa base interpessoal forte, facilitada pela concentração em alguns 
adultos significativos de que o professor único (ou poucos professores) é 
facilitador”; c) organização harmoniosa das transições (da monodocência 
à coadjuvação, da monodocência coadjuvada à pluridocência), como 
forma de “entrada nos saberes especializados, através de uma transição 
adequadamente acompanhada” (p. 191-194). 

6) “O triângulo do sucesso: formação, supervisão, avaliação”, como ele-
mentos-chave nas “políticas de formação em contexto para os docentes, 
incentivos às escolas para que se organizem como centros de intra-
-formação, com acompanhamento sustentado, mediante dispositivos 
supervisivos adequados e parcerias com instituições de formação e 
investigação” (p. 194).

Em síntese, as respostas resumem-se numa ideia de Alonso (2009), 
quando a autora propõe “a procura de um referencial integrado de educação 
para a infância” que se articula em

torno de quatro dimensões fundamentais que devem ser tidas em conta 
de forma sistémica e relacional para pensar esta realidade e para a 
tomada de decisões: a) as crianças e o seu potencial de aprendizagem 
e desenvolvimento, nos seus mundos sociais; b) as famílias e o meio 
com a sua diversidade e riqueza de saberes, redes e oportunidades; c) os 
profissionais, o seu perfil e a qualidade da sua formação e d) a escola, o 
currículo e a organização do trabalho pedagógico/didático (ALONSO, 
2009, p. 216-217).

As respostas para a construção de um Ensino Básico ou de uma Educação 
Básica, tal como os conceitos aqui foram discutidos, nomeadamente no que se 
refere à relação intrínseca entre currículo e competências, que contribua para 
a Escola Pública no contexto da sociedade pós-moderna, devem pressupor 
um trabalho sistematizado e articulado em torno das seguintes ideias-força 
(ALONSO, 1996, 2009; CNE, 2009; ROLDÃO, 2009)13: – O reforço da 
coerência e articulação vertical e horizontal do currículo, sustentado numa 
matriz curricular comum; – A promoção da formação integral de todos os 
alunos, através da definição de competências essenciais, enquanto instrumento 
fundamental para a conquista de referenciais nacionais de exigência e de 
qualidade; – A articulação do currículo com a avaliação, entendendo esta 
como um elemento de aferição e de regulação das aprendizagens e intro-
duzindo ainda dispositivos de avaliação externa; – O reforço da autonomia 

13 Em rigor, trata-se de uma síntese de pressupostos originalmente sistematizados e discutidos no âmbito 
de Unidades Curriculares cuja responsabilidade científica esteve a cargo da Professora Luísa Alonso, dos 
cursos de formação de educadores e professores de Educação Básica, da Universidade do Minho, nome-
adamente em áreas como Currículo, Desenvolvimento Curricular e Practicum.
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curricular das escolas, impulsionando a flexibilização do currículo e da 
organização pedagógica e a introdução de variantes curriculares específicas 
de âmbito regional e local.

Também como requisito fundamental para obtermos respostas capa-
zes no âmbito da Educação Básica, está a relação da organização e gestão 
do currículo com as escolas que trabalham no sentido de melhorar as suas 
práticas de ensino, como pressuposto necessário para o desenvolvimento 
da qualidade das ofertas formativas desta etapa de escolaridade de base e 
estrutural para a persecução com sucesso dos estudos e da formação. Nesse 
sentido, na relação entre o currículo e a Educação Básica, concordamos com 
a referência a um “ensino de qualidade” como sendo

aquele tipo de intervenção educativa que possibilita o desenvolvimento 
integrado e harmonioso do/a aluno/a em todas as suas capacidades 
(cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras), através da realização de 
experiências de aprendizagem significativas e enriquecedoras da sua 
estrutura pessoal, permitindo-lhe progressivamente adquirir: conheci-
mento e valorização de si mesmo/a como pessoa; conhecimento e valo-
rização da realidade cultural, física e social; capacidade de intervenção 
responsável, crítica e colaborativa na realidade (ALONSO, 1996, p. 11).

Essa intervenção educativa, na nossa perspetiva, torna-se possível 
concretizar através do desenvolvimento progressivo de competências que 
mobilizam conhecimentos e saberes para a resolução dos desafios e proble-
mas colocados no quotidiano das crianças, seja na esfera escolar, familiar 
ou noutras, de âmbito recreativo, associativo, social, cultural.

Conforme refere Alonso (2005), os processos de aprendizagem devem 
ser ativos e pressuporem a (re)construção e assimilação do conhecimento e 
da experiência pelo indivíduo que aprende, num determinado contexto de 
pertença e significado, com o intuito de produzir resultados e alterações, 
tanto individuais como sociais, congruentes com essa ação, no sentido de 
melhorar as respostas a outorgar aos desafios propostos, tal como sugerem 
as perspetivas construtivistas, ecológicas e socio-críticas do currículo e da 
aprendizagem. De facto, segundo a mesma autora, a perspetiva apresentada

acentua o papel central do aluno – sozinho ou em interação com os 
pares e o adulto – no seu processo de construção do conhecimento, a 
partir dos esquemas cognitivos pré-existentes e através da utilização 
de processos ativos (cognitivos e metacognitivos) de aquisição e mo-
bilização da informação/conhecimento (ALONSO, 2005, p. 20-21).

Em síntese, “aprender é dar sentido e significado à realidade, ou seja, 
compreender, relacionar e sentir para poder agir e reagir. Quanto maior for 
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o grau de significatividade do que se aprende, maiores as possibilidades de 
se tornar funcional para a vida” (ALONSO, 2005, p. 21). Esses processos 
de interação com a realidade são em si competências de mobilização de 
conhecimentos/informação para melhor enfrentar os problemas com que 
nos debatemos no quotidiano; são os instrumentos fundamentais que a 
Educação Básica da Escola Pública deve providenciar a todos, sem exceção, 
para enfrentar a sociedade atual, os desafios da pós-modernidade. Tudo isto 
num quadro de inovação curricular que induz uma “produção da mudança 
num sentido intencional e refletido” (ALONSO, 2013, p. 32), num quadro 
de transformação do currículo e da melhoria da escola.
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