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RESUMO 

 

Este estudo de caso na Escola Satélite do Pólo Nº 1, do Concelho de Santa Cruz, na ilha de 

Santiago em Cabo Verde, aborda a relação professor/a e aluno/a numa perspetiva de interação 

social e analisa os fatores que facilitam e dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Foi 

associado o estudo de caso que permite aproximar a complexidade dessa relação com uma 

abordagem etnográfica que tornou o olhar mais sensível à realidade social vivida na escola de 

Ensino Básico em estudo. As informações foram recolhidas com base nas técnicas de 

entrevista aos professores, observação de aulas e análise documental. A análise de conteúdos 

das informações recolhidas permitiu destacar as rotinas da escola e a base social da relação 

entre o/a professor/a e o/a aluno/a. Constata-se que as relações sociais revelam-se em função 

das práticas escolares dentro e fora da sala de aula. O elemento que mais afeta o processo de 

ensino-aprendizagem, para além das condições da escola, é a heterogeneidade social dos 

alunos que chegam à escola na sequência de um processo de massificação do acesso ao 

Ensino Básico (ensino obrigatório para todos). Esta heterogeneidade revela-se, nomeadamente 

nos comportamentos de indisciplina. A relação de ensino e aprendizagem parece ser mais de 

promoção e defesa de valores sociais privilegiados pelos professores e de dominação legítima 

exercida pelos mesmos com base no cumprimento de regras escolares e de convivência na 

escola. 

 

Palavras-chave: relações sociais, relação professor/a e aluno/a, ensino e aprendizagem 

básica. 
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ABSTRACT 

 

This case study in Satellite School Pole Nº 1, in the county of Santa Cruz on the island of 

Santiago in Cape Verde, addresses the relationship between teacher and student in a 

perspective of social interaction and analyzes the factors that facilitate and hinder the process 

of teaching and learning.  

The case study approach allows the complexity of this relationship with an ethnographic 

approach to become more sensitive to the social reality experienced in grad schools. 

Information was collected through interviews with teachers, classroom observation and 

document analysis.  

The content analysis of the data collected has highlighted the schools routines and the social 

basis of the relationship between the teacher and student. It appears that social relationships 

are revealed in the light of school practices inside and outside the classroom.  

The element that most effects the  process of teaching and learning, in addition to the 

conditions of the school, is students who go to school following a process of widespread 

access to basic education(compulsory education for all).  

This heterogeneity is revealed, particularly in disruptive behaviors. The relationship of 

teaching and learning seems to be based more on the promotion and safeguard of social values 

privileged by teachers and the legitimate domination carried out by them on the basis of 

compliance with school rules and school coexistence. 

 

Keywords: social relations, relationship between teacher and student, teaching and basic 

learning. 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 - viii - 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

                                                                                                                                     Pág. 

 

Quadro nº 1 - Número dos alunos da Escola Pólo Nº 1, por ano de escolaridade ……..…… 51 

Quadro nº 2  - Características dos professores observados e entrevistados ……………....... 52 

Quadro nº 3 - A relação professor/a e aluno/a e as suas características …………………..... 60 

Quadro nº 4 - Perfil e funções dos professores no processo educativo ………………….…. 62 

Quadro nº 5 
- Perfil e funções dos professores, relacionados com a gestão dos aspetos 

sociais na base do processo de ensino-aprendizagem ……………………...…. 

 

64 

Quadro nº 6 - Valores sociais na base da relação educativa ……………………………...… 66 

Quadro nº 7 - Fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem………….….. 68 

Quadro nº 8 - O desenvolvimento de competências sociais nos alunos …………………..... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 - ix - 

 

LISTA DAS ILUSTRAÇÕES (MAPAS E FOTOS) 

 

   Pág. 

Figura 1   - Professora e alunos numa aula de língua portuguesa ………………..……...   75 

Figura 2   - Professora e alunos do 1º ano na orientação de atividades (letra do 

alfabeto)…………………………………….…………………………....... 

 

76 

Figura 3   - Comunicação numa aula de língua portuguesa, com os alunos do 5º 

ano……………………………………………………………………..….. 

 

78 

Figura 4   - Comunicação aluno/aluno numa aula de Educação Física ……..……..…..                      79 

Figura 5   - Alunas/ alunos na fila para entrar na sala de aula ……………..………..... 82 

Figura 6   - Sala de aula como ambiente de imersão pedagógica ………………….....

             

85 

Figura 7  - Comemoração do dia da família………………………………….….….... 88 

Figura 8  - Brincadeira de alunos e de alunas no intervalo das aulas…………............ 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 - x - 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇOES 

 

 CRCV - Constituição da Republica de Cabo Verde 

 CV - Cabo Verde 

 CZC - Concelho de Santa Cruz 

 ES - Escola Satélite  

 EB - Ensino Básico  

 ESP-Nº1 - Escola Satélite Polo Nº1 

 FICASE - Fundação cabo-verdiana de ação social e escolar 

 FIP- Formação de Instituto Pedagógico  

 LBSE - Lei de Bases do Sistema Educativo  

 IP - Instituto Pedagógica 

 TBE - Taxa Bruta de Escolaridade  

 TLE - Taxa Liquida de Escolaridade 

 REDSE - Relatório de Diagnóstico da Situação do Sistema Educativo  

 NEE - Necessidades Educativas Especiais  

 RESEN - Relatório do Estado do Sistema Educativo Nacional  

 UNI-CV - Universidade de Cabo Verde 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 - xi - 

 

SUMÁRIO  

 

AGRADECIMENTOS  

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE QUADRO 

LISTAS DE ILUSTRAÇOES (MAPAS E FOTOS) 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES  

Pág.  

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 14 

 

CAPÍTULO I - ESCOLA COMO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO ................................. 19 

1.1. Educação e formação de novas gerações ........................................................................ 19 

1.2. Socialização: sentidos, espaços e processos.................................................................... 21 

1.2.1. Escola: organização social específica essencial .............................................................. 21 

1.2.2. A relação entre a escola e a família no processo de socialização ................................... 24 

1.3. A distribuição do capital cultural no contexto escolar e a influência no sucesso 

educativo ................................................................................................................................... 25 

 

CAPÍTULO II - A RELAÇÃO PROFESSOR/A E ALUNO/A, SEUS FUNDAMENTOS 

SOCIAIS E SUA INFLUENCIA NO PROCESSO EDUCATIVO .................................... 27 

2.1. Os significados das relações ou interações sociais ............................................................ 27 

2.2 Características da relação professor/a e aluno/a: aspetos pedagógicos, sociológicos e 

sócio-afetivos ............................................................................................................................ 29 

2.2.1 Estatuto de professor/a e de aluno/a e estilos de liderança na relação professor/a e 

aluno/a ...................................................................................................................................... 31 

2.2.2 Aspetos pedagógicos ....................................................................................................... 32 

2.2.3 Aspetos sociológicos ....................................................................................................... 34 

2.3 A comunicação na relação professor/a e aluno/a................................................................ 37 

2.3.1. A importância do diálogo na relação professor/a e aluno/a............................................ 38 



___________________________________________________________________________ 

 - xii - 

 

2.3.2 A importância das regras na comunicação da turma ....................................................... 40 

2.3.3. Os problemas de comunicação na relação professor/a e aluno/a.................................... 41 

 

CAPÍTULO III - O CONTEXTO EDUCATIVO CABO-VERDIANO E DO ESTUDO 43 

3.1. A política educativa: objetivos e efeitos ............................................................................ 43 

3.2. Características gerais do sistema educativo ...................................................................... 45 

3.3 Os Objetivos e as Características do Ensino Básico........................................................... 46 

3.4. A importância da educação na sociedade cabo-verdiana no geral e na sociedade santa-

cruzense em particular .............................................................................................................. 48 

3.5. Caracterização da escola em estudo .................................................................................. 51 

 

CAPÍTULO IV- METODOLOGIA DO ESTUDO ............................................................. 53 

4.1 Considerações sobre a recolha de dados............................................................................. 53 

4.2. Considerações sobre a análise dos dados .......................................................................... 55 

 

CAPITULO V - AS PERCEÇÕES DOS PROFESSORES ................................................ 60 

5.1 A relação professor/a e aluno/a e as suas características .................................................... 60 

5.2. Perfil e funções dos professores no processo educativo .................................................... 62 

5.3. Perfil e funções dos professores, relacionados com a gestão dos aspetos sociais na base do 

processo de ensino-aprendizagem ............................................................................................ 63 

5.4. As bases sociais da relação educativa................................................................................ 66 

5. 4.1. Os elementos/fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos .............................. 68 

5.4.2. O desenvolvimento de competências sociais nos alunos................................................ 72 

 

CAPÍTULO VI - AS PRÁTICAS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA .................. 74 

6.1. A relação entre os professores e alunos, no processo de ensino e aprendizagem ............. 74 

6.2. A comunicação na sala de aula .......................................................................................... 76 

6.3. Motivação dos alunos para aprendizagem ......................................................................... 79 

6.4. Aplicação de regras de convivência na sala de aula .......................................................... 81 



___________________________________________________________________________ 

 - xiii - 

 

6.5. Ambiente dentro e fora da sala de aula ............................................................................. 84 

6.5.1. Ambiente fora da sala de aula ........................................................................................ 88 

CAPÍTULO VII - AS PERCEPÇÕES E DISCURSOS DOS PROFESSORES FACE ÀS 

PRÁTICAS EM SALA DE AULA ........................................................................................ 90 

7.1 Estilos de liderança dos professores ................................................................................... 90 

7.2 Relação professor/a aluno/a e os valores sociais ................................................................ 90 

7.3 Os elementos que mais influenciam o ensino e aprendizagem .......................................... 93 

7.4 A importância da base social no processo de ensino e aprendizagem................................ 97 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 99 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 104 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 - 14 - 

 

INTRODUÇÃO 

Nesta dissertação abordei a relação entre professor/a e aluno/a numa perspetiva de interação 

social, focalizando as práticas em sala de aula, a forma como esta relação é percebida do 

ponto de vista do professor/a e como é vivenciada pelos professores e alunos. A elaboração 

deste trabalho partiu da tentativa de compreender as bases sociais da relação de ensino e 

aprendizagem e de como elas influenciam esse processo.  

Considerei diferentes elementos das relações sociais na base do processo de ensino e 

aprendizagem, nomeadamente desigualdade cultural, processos de legitimação da cultura 

escolar, imagens sociais da escola […] relativos tanto ao aluno/a, como ao professor/a assim 

como também à própria escola que influenciam o sucesso do aluno, do Ensino Básico. 

 A escolha do tema das relações sociais no processo de ensino/aprendizagem dos alunos do 

Ensino Básico, justifica-se pela minha preocupação com a natureza da relação educativa entre 

o/a professor/a e o aluno/a no Ensino Básico.  

Essa preocupação parte por um lado, da minha própria experiência como professora no 

Ensino Básico e por outro lado, incidirá sobre um tema pouco abordado em Cabo Verde (CV), 

as interações sociais em sala de aula. A intenção é poder contribuir com os resultados dessa 

pesquisa para uma melhor compreensão das representações sociais dos conflitos culturais que 

se dão na sala de aula e que devem ser levados em conta na melhoria do processo ensino 

aprendizagem.  

Além disso, o meu interesse é de perceber na prática as causas ditas e seus efeitos para poder 

desconstruí-la e contribuir para esse processo de tomada de consciência para a procura de uma 

outra pedagogia, mais satisfatória, tanto para os alunos como para os professores, na Escola 

Satélite do Pólo Nº 1 de Santa Cruz. 

Optei por realizar um estudo de caso numa Escola do Ensino Básico no Concelho de Santa 

Cruz, ilha de Santiago, a onde vivo, que me leve a compreender melhor as relações entre o 

aluno/a e o(a) professor/a enquanto indivíduos e seres sociais, inseridos numa escola e numa 

sociedade. Com efeito, «[…] é a partir da interação que o indivíduo estabelece com o meio 
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mediada pelo outro, para depois ser internalizada e articulada sobretudo a nível de valores 

individuais e culturais que se dá o processo da relação social» (VIGOTSKY, 1999, p. 44).  

O facto de atuar profissionalmente no contexto do Ensino Básico permite-me perceber que a 

qualidade da relação educativa professor/a e aluno/a depende não só destes dois, mas também 

de diversos fatores nomeadamente, o contexto didático, técnico pedagógico, institucional e 

sobretudo social.  

Colocando o foco neste último, pretendo perceber a natureza das relações sociais entre 

professores e alunos de uma Escola Básica de Santa Cruz e como elas influenciam o processo 

de ensino e aprendizagem, mais concretamente as condições de difusão e de aquisição do 

conhecimento, no contexto sala de aula, sabendo que esse processo pode contribuir para a 

inclusão ou a exclusão social dos alunos.  

Com efeito, o conhecimento é uma construção social hierarquizada e é necessário ter isso em 

conta no processo de ensino e aprendizagem. Em Cabo Verde o sistema escolar traz a marca 

da sociedade que o produziu e está organizado segundo a conceção da vida social, dos 

organismos, da vida económica, das relações sociais, que animam essa sociedade.  

No entanto, vários autores da sociologia da educação mostram nas suas análises que a escola 

longe de contribuir para o desenvolvimento do individuo, da criança, visa essencialmente 

conservar a estrutura social existente na qual ela se insere. A relação entre o professor/a e o 

aluno/a dá-se num processo de dominação do primeiro sobre o segundo, parece estar assente 

numa pedagogia autoritária, na perspetiva, durkheiniana (1984).  

Dada a situação socioeconómica do Concelho de Sta. Cruz (CSZ) e da realidade 

eminentemente rural do mesmo, o ponto de partida é a questão que se segue: como a interação 

social entre o professor/a e o aluno/a em sala de aula influencia o processo de ensino e 

aprendizagem e o sucesso dos alunos na Escola Satélite do Polo Nº1 de Santa Cruz? Esta 

questão pode ser desdobrada em outros corolários:  

Quais são as características da relação entre professor/a e aluno/a na Escola Satélite Pólo Nº1 

de Sta. Cruz? Quais as características das bases sociais da relação ensino e aprendizagem? 

Quais são os efeitos dessa relação social sobre o processo de ensino e aprendizagem na Escola 

Satélite Pólo Nº1 de Santa Cruz? Qual é o sentido e a importância dada à interação social na 

sala de aula na Escola Satélite Pólo Nº 1?  
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Que perfis de professores podem ser identificados em função da importância atribuída pelos 

mesmos às relações sociais na sala de aula? O objetivo geral do trabalho será de compreender 

melhor, se as relações professor/a e aluno/a com o foco nas interações sociais apontam para 

inclusão ou exclusão dos alunos.  

Este objetivo foi desdobrado noutros específicos: analisar o significado e a importância das 

interações sociais na relação professor/a e aluno/a no processo de ensino e aprendizagem; 

identificar os fatores que facilitam e dificultam o processo de ensino e aprendizagem que 

derivem das relações sociais (considerando o capital cultural e social) entre o/a professor/a e o 

aluno/a; caracterizar o estilo de liderança do/a professor/a no relacionamento com os alunos e 

sua influência no processo de ensino e aprendizagem.  

Para tanto, este trabalho está amparado num estudo de caso e no método etnográfico de 

pesquisa. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação empírica 

e compreende um método abrangente, com a lógica do planeamento, da coleta e análise de 

dados.  

O autor avança ainda que, a escolha do estudo de caso depende do tipo e da forma de questão 

da pesquisa, do controle exigido sobre eventos comportamentais e do foco ser sobre 

acontecimentos contemporâneos ou não. (YIN, 2001, p.21).  

Num estudo de caso, a pergunta de pesquisa está focada no “como”, questão que leva à 

analise da evolução de um fenómeno ao longo do tempo e para as quais a contagem de 

incidência, por exemplo, pode não trazer respostas. Neste método os dados são coletados a 

partir de múltiplas fontes baseando-se em relatos, documentos e observações.  

Escolhi o estudo de caso por ser, de acordo com Yin (2001, p.23), um meio de organizar os 

dados, dentro de um contexto da vida real, “preservando no objeto estudado o seu carácter 

unitário e totalitário, incluindo o seu desenvolvimento (pessoa, conjunto de relações ou 

processos etc.) ” (YIN, 2001, p. 23). Além disso, escolhi o estudo de caso porque permite, 

segundo o sobredito autor que o fenómeno seja estudado com base em situações em curso ou 

que já ocorreram e que sejam importantes para a compreensão das questões de pesquisa 

colocadas.  
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Vale no entanto lembrar que a totalidade de qualquer objeto é uma construção mental, pois, 

concretamente não há limites, se não forem os relacionados com o objeto de estudo e suas 

características importantes bem como o contexto de investigação.  

Ao associar o estudo de caso e o uso da etnografia Da Matta (1981, p.144) referiu que para 

fazer uma etnografia é necessário realizar trabalho de campo que permite ter um contacto 

direto com os pesquisados, e entrar num processo de profunda relativização do conjunto de 

crenças e valores que são familiares ao pesquisador.  

Acrescento que, conforme aponta Geertz (,1989 p.134), um aspeto essencial necessariamente 

presente em uma etnografia, repousa na interpretação do que está sendo focalizado. Para tal, é 

necessário reconhecer-se e entender os elementos que se apresentam, seus significados para o 

grupo em questão.  

Segundo Laplatine (1996) “ a descrição etnográfica não consiste apenas em ver, mas em fazer 

ver […] é um olhar que precede á transformação do olhar em linguagem e exige, se nós o 

queremos compreender, uma interrogação sobre as relações do visível com que é dito, ou 

mais exatamente do visível com o legível”.  

Ainda para este autor, na descrição etnográfica são fundamentais a capacidade de observação, 

a intuição, a sensibilidade, a inteligência e a imaginação científica do investigador que se 

materializam e sistematizam num texto (LAPLATINE, 1996, p.8). Tanto o estudo de caso 

como a descrição etnográfica exigem um conjunto de métodos e técnicas para a recolha de 

dados, pelo que posso apresentar os que foram utilizados nesta pesquisa.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa sobre a relação professor/a e aluno/a numa perspetiva 

de interação social adaptei uma abordagem qualitativa, tendo começado com uma revisão 

bibliográfica.  

Esta permitiu-me estabelecer um referencial teórico e entender as questões essenciais da 

convivência e interação social entre os agentes educacionais. Permitiu-me também elaborar as 

perguntas de partida e a metodologia para responder às mesmas. De acordo com Oliveira 

(2000, p.144), o método qualitativo “sempre” foi considerado como método exploratório e 

auxiliar na pesquisa científica.  
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No entanto, o autor destaca que o novo paradigma da ciência atribui-lhe valor fundamental e 

coloca-o dentro de uma base de conceção teórica, de processamento e análise de dados 

científicos que permite desenvolvimento e consolidação de um tema em estudo.  

Também é vantajoso porque permite estudo de fenómenos humanos a partir do quadro 

referencial dos próprios sujeitos do estudo, cabendo ao pesquisador decifrar o significado da 

ação humana, e não apenas descrever os comportamentos. (SANTOS 1999, p. 70-73).  

Conforme foi mencionada anteriormente será utilizada uma metodologia qualitativa baseada 

no método etnográfico e no estudo de caso. Para dar conta a metodologia, foi possível 

preparar, coletar, analisar e interpretar informação recolhida no campo, para compreender o 

objeto de estudo.  

O trabalho que aqui se apresenta encontra-se estruturado em sete capítulos: No primeiro 

capítulo vou apresentar os conceitos essenciais de educação e formação de novas gerações, 

de socialização e seus processos na escola sem descurar que o primeiro espaço de socialização 

é a família e que existe uma articulação entre esta e a escola. No segundo capítulo, começo 

por apresentar uma reflexão sobre as relações sociais, os seus significados. Depois incidirei 

sobre os papéis, os estatutos e a relação entre dois atores essenciais da relação pedagógica: os 

professores e os alunos, procurando explicitá-la como relação social. No terceiro capítulo, 

apresento, o contexto educativo cabo-verdiano e a política para o Ensino Básico bem como a 

caracterização do contexto do Concelho em Santa Cruz e da escola onde decorreu o estudo de 

caso. No quarto capítulo, abordei as características da escola e dos professores onde o estudo 

foi realizado, importa explicar os procedimentos metodológicos para a recolha e tratamentos 

dos dados empíricos. No quinto capítulo, precedei a uma apresentação de forma descritiva 

dos dados que dizem respeito às entrevistas das respostas dadas às entrevistas realizadas com 

o fito de atingir os objetivos traçados para o estudo. No sexto capítulo, apresento as 

informações recolhidas a partir das aulas observadas, sistematizadas e documentos de notas de 

campo e que foram categorizadas segundo diferentes temas. No sétimo capítulo apresento o 

discurso e a prática pedagógica dos professores em estudo vinculadas ao conjunto amplo do 

conhecimento e praticas implícitos que direcionam a interação e a tomada de decisões na sala 

de aula. No final apresentarei as principais conclusões e perspetiva de futuro.   
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CAPÍTULO I - ESCOLA COMO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo vou apresentar os conceitos essenciais de educação e formação de novas 

gerações, de socialização e seus processos na escola sem descurar que o primeiro espaço de 

socialização é a família e que existe uma articulação entre esta e a escola. Terei em atenção 

que o processo de socialização assenta na transmissão de uma herança cultural que é 

desigualmente distribuída entre os que frequentam a mesma escola o que influência a 

aprendizagem e consequentemente a interiorização das normas socioculturais da sociedade 

em que o indivíduo se encontra. 

1.1. Educação e formação de novas gerações  

A educação é um processo gradual e progressivo que todos indivíduos percorrem no sentido 

do seu aperfeiçoamento. A palavra educação tem sido utilizada ao longo do tempo, com dois 

sentidos: sociável e pessoal. Do ponto de vista sociável, é a ação que orienta a conduta, por 

meio da transformação do conjunto de conhecimentos, normas, valores, crenças, usos e 

costumes aceites pelo grupo social. Do ponto de vista pessoal, a educação refere-se ao 

desenvolvimento das aptidões e potencialidades de cada indivíduo, tendo em vista o 

aprimoramento da personalidade do ser humano.  

Em Cabo Verde, a educação, de um modo geral, visa oferecer condições de acesso e de 

ampliação de cidadania mediante práticas educativas de sistematização dos conhecimentos 

socialmente acumulados pela humanidade e não só pela própria sociedade cabo-verdiana. 

Ainda vale salientar que é na escola que os alunos tem a possibilidade de depositar as 

expectativas bem como as dúvidas, insegurança e perspetiva em relação ao futuro e as suas 

próprias potencialidades como futuras gerações sociais.  

Considero a ação de educar não só como processo de ensino e aprendizagem, mas também e 

não menos importantes, o processo de construir indivíduos, e daquilo que o mundo espera de 

futuras gerações, enquanto pessoas éticas, plenamente integradas no espaço escolar em que 

estão inseridos. Conforme Bourdieu (1983), o entendimento do processo de educação das 

novas gerações, compreende os mecanismos e estratégias utilizados pelas diferentes 

sociedades para assegurar sua reprodução cultural, social e simbólico tem sido uma das 

principais temáticas da investigação sociológica.  
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Assim cabe à escola “internalizar novos valores em substituição daqueles que o/a aluno/a já 

internalizou, através das experiências formadores da prática escolar,” (BOURDIEU, 1983, 

p.105). Os processos de educação desenvolvidos numa dada sociedade visam transmitir as 

novas gerações a tradição cultural dessa sociedade e formar os indivíduos segundo um modelo 

que simboliza as ideias dominantes.  

A educação escolar cabo-verdiana desempenha a função de integração das crianças e jovens 

na sociedade cabo-verdiana cabendo à escola criar uma comunhão de ideias e sentimentos 

através de internalização dos alunos e da sua integração na sociedade, contribuindo para a 

construção do “eu” social e assegurando, desse modo, a sobrevivência da sociedade.  

Por conseguinte, é importante considerar a relação entre a escola e a sociedade, pois trata-se 

de um processo cujos objetivos são a diversificação dos papéis sociais e a formação das novas 

gerações para assumi-los. Tanto o Homem como o mundo enquanto realidades inacabadas se 

relacionam e se transformam reciprocamente e de forma constante.  

Por isso, concordo com Antunes (2006, p.156) que o processo de educação e aprendizagem é 

um processo contínuo e permanente, é uma tarefa comunitária. Esse processo permite a 

interiorização da educação ao longo do tempo e o desenvolvimento da consciência moral do 

indivíduo, da sua capacidade de fazer escolhas morais entre alternativas possíveis, em função 

de fins considerados justos e éticos.  

Para Durkheim (1984, p.13), «a educação consiste numa socialização metódica da nova 

geração pelas gerações adultas, tendo em vista a realização de um certo ideal de homem, que 

é em certa medida, o mesmo para todos os cidadãos»:  

Em suma, a escola e sociedade são reconhecidas como instituições socializadoras relevante 

para a formação do sujeito moral, cabendo-lhes fazer com que o ser humano internalize um 

conjunto de ideias, sentimentos, de certas formas de ver e de sentir que definem uma dada 

sociedade e que perduram nas gerações futuras.  

Que significado para o processo de socialização para a escola enquanto espaço de socialização 

e como família e escola se complementam nesse processo? Essas são as questões orientadoras 

da reflexão nas subsecções que se seguem. 
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1.2. Socialização: sentidos, espaços e processos 
 

Do ponto sociológico, o conceito de socialização, tem sido definido como, “ um processo pelo 

qual ao longo da vida a pessoa humana aprende e interioriza elementos socio/culturais do seu 

meio, integrado na estrutura da sua personalidade sob a influência de experiência de agentes 

sociais significativos e se adapta assim, ao ambiente social em que se deve viver”, (ROCHER, 

1989, p.126).  

Sendo assim o ser humano vai interiorizando as normas culturais do grupo a que pertence, 

adquirindo necessidade e características que estão em conformidade com a cultura. Segundo 

Oliveira (1997, p.171), há duas grandes correntes de pensamento histórico, crítico nas quais 

posso agrupar o conceito de socialização. “ […] A primeira corrente tem como base a relação 

entre o individuo e o social; o segundo compreende o conceito de socialização tendo como 

base o natural e o social”.  

Na primeira corrente, conforme Oliveira (1997, p. 171), “tem-se como base a conceção de que 

o homem é dotado, ao nascer, de uma essência já determinada, mas que se desenvolve no ato 

de relacionar-se com o meio em que vive”. Assim, “o processo de socialização é visto como 

algo externo à essência já existente no individuo” (OLIVEIRA, 1997, p.72). Com o efeito é 

muito importante descrever a família como primeiro espaço de socialização.  

 

1.2.1. Escola: organização social específica essencial 

A escola como uma organização social específica manifesta-se como um facto objetivo, que 

não pode ser negado e que se tem de levar em conta. A escola enquanto espaço de 

socialização “deve ser vista como um conjunto de esquema de perceção e apropriação que são 

experimentados e postos em prática, tendo em vista que a conjuntura de um campo o 

estimula” (BOURDIEU, 1998, p.101).  

Considero importante o conceito da escola como espaço de socialização não só pela função 

educadora que ela desempenha mas também pela importância que lhe é dada pelo Estado e 

pela sociedade em Cabo Verde no desenvolvimento intelectual dos alunos, e no 

desenvolvimento das suas habilidades sociais, que servirão de base para vida futura. É de 

afirmar que a escola é um espaço indispensável ao indivíduo do tempo moderno, como forma 

de enriquecimento da experiência de socialização e da dinâmica das relações sociais.  
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Na verdade, concordo com Durkheim (1984) quando ele diz que uma tensão entre a 

socialização e escola seria um equívoco, pois “[…] as ações sociais não dependem do 

individuo, mas sim do coletivo” (DURKHEIM, 1984, p. 21-22.). Em consequência, a 

socialização torna-se um processo contínuo, no qual os indivíduos no processo educativo 

incorporam as experiências vividas bem como valores afetivos e sociais.  

No entanto, na perspetiva de Bourdieu e Passeron (1992, p.190), a escola não é exatamente 

uma instituição integradora essencial para a ordem social conforme exposto pela teoria 

durkheiniana, ela é sim uma instituição que possibilita a reprodução das desigualdades sociais 

através da disseminação e legitimação dos valores e representações de uma classe dominadora 

numa dada sociedade.  

Esses autores buscam examinar a escola sob o ponto de vista dos valores e de como estes são 

inculcados nos indivíduos. A positividade encontrada na instituição escolar por Durkheim é 

reelaborada com negatividade na obra conjunta de Bourdieu e Passeron. Durkheim, Bourdieu 

e Passeron buscam examinar a escola sobre o ponto de vista dos valores e de como são 

inculcados nos indivíduos. Com efeito, Bourdieu por exemplo aproxima-se de Durkheim, 

concordando que na vida social os indivíduos partilham um “sentido comum”, em grande 

parte nacional, que assegura um consenso primordial sobre o sentido do mundo.  

A escola deve preparar o individuo para uma maior integração social e não só, estes aspetos 

mostram também o quanto é importante a relação escola/família, tendo em conta o 

cruzamento dos seus objetivos. A escola é seguramente uma das instituições sociais mais 

importantes, entretanto a missão de educar e formar não compete, somente à mesma, pelo que 

a família deve ser uma das peças fundamentais desse processo.  

Conforme Durkheim (1984, p. 21-22) “ a escola não pode ser propriedade de um partido e o 

mestre faltará em seus deveres quando emprega a autoridade de que dispõe para atrair seus 

alunos á rotina de seus preconceitos pessoais, por mais justificado que lhes parecem”. Freire 

(1996) mostra de forma ampla o que se espera da escola atual: 

 […] somente uma outra maneira de agir e de pensar pode levar-nos a viver uma 

outra educação que não seja mais o monopólio da instituição escolar e de seus 

professores, mas sim uma atividade permanente, assumida por todos os membros de 

cada comunidade e associada de todas as dimensões da vida quotidiana de seus 

membros (FREIRE, 1996, p.117). 
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Indubitavelmente, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos 

para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, os 

problemas sociais pertencem à sociedade. O caminho da cultura em direção ao saber é mesmo 

para todos os alunos. Num primeiro aspeto, penso que hoje em dia a escola é responsável pela 

criação de redes de socialização e desempenha um papel fulcral na formação dos indivíduos e 

consequentemente, na promoção de hábitos de ensino e aprendizagem dos futuros homens.  

Num segundo aspeto a escola tem a obrigação de formar crianças capazes de cooperar com as 

demais contribuindo para a ordem social e para uma sociedade na qual todos possam viver 

com dignidade. Neste sentido a escola, numa perspetiva histórica cultural, não visa apenas a 

transmissão do saber, mas também a promoção da apropriação dos instrumentos de 

elaboração e sistematização dos saberes produzidos nas relações sociais.  

Quando se imagina uma escola baseada no processo de interação, não se está pensando num 

lugar, “onde cada um faz o que quer, mas um espaço de construção de valorização e respeito, 

no qual todos se sintam mobilizados a pensarem em conjunto” (POSTIC, 2000, p.25. 

Tradução livre do autor). Para Oliveira (1997, p.62-77), a escola é uma instituição social com 

objetivo e metas determinados, que emprega e reelabora o conhecimento socialmente 

produzido, com intuito de promover a aprendizagem, criatividades e associações de ideias. 
 

Concordo também com Freire (1996) quando ele aponta que a escola é aquela que se assume 

como um centro de direitos e deveres […] “é uma escola que vive a experiência tensa da 

democracia” (FREIRE, 1996, p. 162). É com base nas ideias dos autores acima referidos que 

considero a Escola Satélite Pólo Nº 1 do Concelho de Santa Cruz (ESP Nº 1) onde decorreu o 

meu estudo, como uma organização cuja finalidade é não somente difundir o conhecimento, 

de forma eficaz e com a qualidade, mas também preparar o sujeito para o exercício da 

cidadania e contribuir para o seu pleno desenvolvimento como pessoa.  

Considero que a escola é uma das formas de atividades humanas por excelência, e ela é 

socialmente responsável pela sistematização do processo educativo. Assim, é na escola que os 

alunos têm a possibilidade de, por meio do ensino sistematicamente organizado, adquirir os 

instrumentos simbólicos para a sua plena humanização.  

É na escola, através do processo de ensino e aprendizagem que a criança transformar-se-á 

num ser individual e ser social, interiorizando o sentimento do dever para com a sociedade, as 
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regras que orientam a conduta (disciplina, a adesão aos grupos sociais e a autonomia da 

vontade). Por conseguinte, “ a ação educativa permitirá uma maior integração do individuo e 

também permitirá uma forte identificação como o sistema social” (DURKHEIM, 1984, p.45).  

1.2.2. A relação entre a escola e a família no processo de socialização 

 

Para Durkheim (1984, p.225), “ a escola pode servir de intermediário entre a moral afetiva da 

família e a moral educacional, porque através dela, a criança ingressa numa outra esfera da 

vida social”. Acrescento que a escola é considerada uma continuidade da família e da sua 

prática social.  

Conforme menciona Bourdieu (2010), no interior de uma sociedade existem classes sociais 

que possuem património cultural (constituído de normas de falar, forma de conduta, de 

valores etc.) diferente mas a escola ignora estas diferenças socioculturais selecionando e 

privilegiando em sua teoria e práticas as manifestações e os valores culturais das classes 

dominantes.  

Contudo, a escola é uma realidade concreta, situada no espaço e no tempo, ou seja a escola 

não pode ser definida como uma instituição unicamente necessária para assegurar a 

transmissão entre a família e o Estado, preparar as gerações mais jovens para a vida 

comunitária futura e para o bem-estar da sociedade.  

Efetivamente em Cabo Verde as funções da família e escola cruzam-se, porém nenhuma 

destas instituições sociais submetem-se uma á outra, mas sim completam-se. Assim a parceria 

entre as duas revela-se indispensável no processo de educação. A criação ou manutenção 

duma boa relação entre a escola e a família não é fácil, atualmente, por termos na sociedade 

cabo-verdiana um número cada vez mais crescente de famílias cujo tempo é consumido, na 

maior parte das vezes, a trabalhar fora do ambiente doméstico e por isso sobra pouco tempo 

para uma relação frequente com a escola.  

Assim sendo a escola atual deve ser cada vez mais estratégica, capaz de criar e manter uma 

boa relação com a família ou comunidade na qual está inserida. Ampliando a minha 

perspetiva considero que a relação entre a escola e sociedade pode ser associada a relações 

sociais e socialização no processo do ensino/aprendizagem. Portanto a construção social de 
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cada individuo pode ser influenciada pela relação entre escola e a sociedade e pela forma 

como a herança cultural desta é distribuída na escola. Conforme Durkheim (1984), a moral 

que se pratica na família é sobretudo afetiva e social, já que a família constitui um grupo 

pequeno que mantém contactos pessoais a todo momento. Desse modo, as suas relações, não 

estão submetidas a qualquer regulamentação geral, impessoal imutável como as que regulam a 

sociedade dos futuros gerações. A família constitui o primeiro espaço de socialização.  

Concordo com Rocher (1989 p.153-159) que a “família é um núcleo básico da comunidade 

humana”, no entanto em Cabo Verde ela não pode ser definida, tal como refere o autor, isto é, 

como um grupo formado por um homem, uma mulher e pelos filhos que nascem dessa união. 

O que me interessa desse autor é a associação do conceito de família às estruturas sociais e a 

ideia de que a família evolui com essas estruturas, obedecendo as socializações e às leis da 

conformidade.  

Rocher (1989, p.126) aporta um elemento novo ao conceito de socialização ao defini-lo como 

“um processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa humana aprende e interioriza os elementos 

socioculturais do seu meio e os íntegros na estrutura da sua personalidade, sob a influência de 

experiência de agentes sociais significativos, e se adapta assim ao ambiente social em que se 

deve viver”.  

O elemento novo que me interessa é a referência à influência de “agentes sociais 

significativos” pois, pode-se considerar a escola e sobretudo os professores como esses 

agentes sociais. No processo de aprendizagem de papéis e comportamentos futuros, a criança 

absorve os papéis e as atitudes dos outros, isto é, interioriza-os, tornando-os seus” (BERGER 

E LUCKMANN, 1993, p.176-177). 

1.3. A distribuição do capital cultural no contexto escolar e a influência no sucesso 

educativo 

A distribuição do capital cultural no contexto escolar em Cabo Verde varia de acordo com o 

ambiente cultural onde a criança está inserida. Conforme Bourdieu (1998, p. 41- 42), a 

herança cultural que se transmite sob a forma de disposição duráveis do organismo, que se 

revela na posse de bens culturais socialmente valorizados e também na certificação escolar, 

assenta-se na perpetuação da desigualdade social.  
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Ainda segundo o mesmo autor, ela seria a primeira responsável pela diferença inicial da 

criança na escola uma vez que cada família transmite a seus filhos certo capital cultural e 

certo sistema de valores que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes face ao 

capital cultural e a instituição escolar.  

A escola reproduz a cultura das classes dominantes. Assim, os alunos provenientes dessas 

classes teriam mais possibilidade de êxito escolar pois, a escola sanciona as desigualdades 

iniciais frente á cultura e “consegue tão mais facilmente convencer os educandos que eles 

devem seu destino escolar e social à sua ausência de dons e de méritos” (BOURDIEU, 1998, 

p. 218).  

Tal postura significa uma ruptura com o pressuposto, a visão comum, que considera o sucesso 

ou fracasso escolar como efeito das aptidões naturais. Com esta explicação, Bourdieu lança 

importantes fundamentos para a explicação do mecanismo pelo qual o sistema de ensino 

transforma as diferenças inicias, resultante da transmissão familiar, de herança cultural em 

desigualdades de destino escolar. As desigualdades do sucesso escolar são atribuídas a 

desigualdades culturais entre os grupos, agravada pela desigualdade de motivação:  

[…] os educandos provenientes de famílias desprovidos de capital cultural 

apresentarão uma relação com as obras de cultura vinculada pela escola que tende a 

ser laboriosa, tensa, esforçada, enquanto para os indivíduos provenientes de meios 

culturalmente privilegiados essa relação está marcada pela facilidade verbal natural. 

Essa cultura, portanto, arbitrário está socialmente legitimada pela classe dominante 

que tem a capacidade de impor como válidos seus preconceitos (BOURDIEU, 1998, 

p. 278). 

Para compreender melhor como o social influencia o sucesso educativo, considero necessário 

debruçar no capítulo que se segue, sobre um dos elementos essenciais do processo educativo: 

a relação professor/a e aluno/a e os seus fundamentos sociais. 
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CAPÍTULO II - A RELAÇÃO PROFESSOR/A E ALUNO/A, SEUS FUNDAMENTOS 

SOCIAIS E SUA INFLUENCIA NO PROCESSO EDUCATIVO 

Neste capítulo, começo por apresentar uma reflexão sobre as relações sociais, os seus 

significados. Depois incidirei sobre os papéis, os estatutos e a relação entre dois atores 

essenciais da relação pedagógica: os professores e os alunos, procurando explicitá-la como 

relação social.  

2.1. Os significados das relações ou interações sociais  

 

Na presente secção, proponho-me apresentar as perspetivas de diferentes autores que abordam 

as relações sociais, elementos de base deste trabalho de investigação. Seguindo o pensamento 

de Bourdieu, o conceito de relações socias refere-se aos símbolos que estão envolvidos nas 

trocas linguísticas, no poder simbólico como um dos mecanismos de construção da realidade 

e do sentido próprio do mundo social.  

Nesta linha, reporto que a relação social refere-se ao relacionamento entre indivíduos no 

interior de um grupo social de uma determinada sociedade com uma consciência coletiva. 

Para Weber, a “relação social diz respeito à conduta de múltiplos agentes que se orientam 

reciprocamente em conformidade com um conteúdo específico do próprio sentido das suas 

ações” (WEBER, 1982).  

Dito de outro modo, as relações sociais integram várias ações ou comportamentos voltados 

para o (s) outro (s) que demandam resposta do (s) mesmo (s) e que são dotados de sentidos 

partilhados pelos indivíduos de uma determinada sociedade. Na teoria weberiana a relação 

social exige “reciprocidade”, na medida em que, duas ou mais pessoas orientam seus 

comportamentos nas expectativas, umas das outras.  

No entanto, esta reciprocidade não implica que coloquem o mesmo sentido em seus 

comportamentos, mas tão-somente que orientem suas ações em relação às expectativas alheias 

(relação social divergente). Pode existir também “relação social” com o mesmo sentido 

(convergente).  

Assim, importa relembrar que socialmente e de um certo modo, o caracter recíproco da 

relação social obrigam a atuação profissional com pessoas envolvidas da mesma forma. Isso 
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faz-me entender que na relação social todos os envolvidos compreendem o sentido das ações, 

todos sabem do que se trata, ainda que não haja correspondência (WEBER, 1982, p.30).  

Posso concluir, de forma breve, que a relação social remete para um sentido partilhado da 

ação. Podem existir diferentes formas de interação social e a relação pedagógica entre 

professor/a e aluno/a é uma das que irei analisar noutras secções que se seguem. Além disso, é 

através das relações ou interações sociais que os indivíduos se socializam, pois aquelas 

permitem que estejam em contacto e se comuniquem.  

Ainda na linha do pensamento de Weber e por ser de interesse desta pesquisa que ocorre 

numa comunidade escolar defino a comunidade como sendo uma relação social, na qual a 

ação se inspira num sentimento subjetivo afetivo ou por tradição dos participantes em 

construir um todo.  

Entretanto, Parsons (1974, p.116-18) centrara-se nas normas sociais, afastando-se do 

individualismo utilitarista comum, adequando o conceito de interação por meio do sistema 

social, agregando elementos da personalidade e do sistema cultural.  

Segundo este autor, a interação remete para três subsistemas de ações, cada um com uma 

função específica: subsistema social, função de integração; subsistema cultural, função de 

manutenção de padrão; subsistema de personalidade, função de realização de objetivo.  

Tonnies (1995), preocupa-se com os fundamentos orgânicos e psíquicos das relações sociais, 

para este autor, as relações socias são conjuntos de mecanismos que motivam e orientam a 

conduta dos homens em relação aos outros. São relações entre “vontades humanas”.  

Essas vontades apresentam-se sob duas formas: “vontade orgânica, natural” que é do domínio 

concreto, orgânico e afetivo; “vontade arbitrária” partindo de representações ideais, artificiais 

sobre os homens e o mundo ao seu redor. Estes dois tipos de vontades estão na base de dois 

tipos de relações sociais entre os indivíduos: “a comunidade” e “sociedade” (TONNIES, 

1995). A primeira é formada por «pessoas unidas por laços naturais e espontâneos e por 

objetivos comuns que ultrapassam os interesses particulares dos indivíduos e a segunda é 

formada por relações entre as pessoas que se estabelecem com base nos interesses particulares 

dos indivíduos, com um cunho de indiferença relativamente aos outros» (TONNIES,1995, p. 

235).  
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O primeiro conceito interessa-me, particularmente, neste estudo, pois permite-me frisar 

princípios de convivência e de relações comunitárias que podem ser encontradas na ação 

escolar e ligadas à convivência quotidiana dos alunos e professores dentro e fora da sala de 

aula. Com efeito, as relações socias referem-se às diversas maneiras pelas quais são 

apropriados e distribuídos os elementos envolvidos no processo de socialização, 

nomeadamente, a amizade e a relação de tolerância na interação social com os alunos.  

Para Durkheim (1984), as relações sociais apresentam-se sob “formas de solidariedade” de 

dois tipos: mecânica, se existem semelhanças que atraem as pessoas, consciência e sentimento 

coletivos fortes que predominam sobre o individual; solidariedades orgânicas, quando existe 

independência entre as pessoas e estas agrupam-se segundo as funções sociais que 

desempenham. Interessam estes dois tipos de solidariedade, porque podem-se encontrar no 

contexto escolar características tanto de uma como de outra. 

Por fim, refiro-me à ideia fundamental de Vigotsky (1999) da importância da relação social na 

formação do indivíduo, isto porque as relações sociais estão na origem de todas as funções 

individuais. Estas derivam das formas de vida coletiva e da interação entre as pessoas.  

Considero importante para o meu estudo a ideia do autor acima referido de que a construção 

social do indivíduo dá-se na história das relações com outros, através da comunicação 

(linguagem verbal e não só), das interações face a face e das relações sociais amplas. Assim, 

sendo a escola um espaço de socialização e de construção social dos indivíduos, a questão 

para a qual procuro respostas é: que características da relação entre professores e alunos 

contribuem para essa construção e como contribuem? 

2.2 Características da relação professor/a e aluno/a: aspetos pedagógicos, sociológicos e 

sócio-afetivos 

A relação educativa é o conjunto de relações sociais que se estabelecem entre o/a educador/a e 

aquele que educa para atingir objetivos educativos, numa dada estrutura institucional, 

relações, essas, que possuem características cognitivas, afetivas e sociais identificáveis, que 

têm um desenvolvimento e vivem uma história.  
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Considerando que a dimensão relacional entre o/a professor/a e o aluno/a fornece elementos 

para refletir sobre a relação educativa em geral, nesta secção debruço-me sobre os aspetos 

pedagógicos, sociológicos e sócio-afetivos da relação entre os professores e os alunos.  

A relação professor/a e aluno/a ocorre em sala de aula e os elementos dessa relação são: o 

conhecimento, o currículo, a relação interpessoal, as atividades, o espaço, o tempo, o diálogo, 

o afeto, os conflitos e a disciplina. Considero que ser professor/a e ser aluno/a extrapola a 

relação de ensinar e aprender os conteúdos de ensino.  

O importante é que haja consciência deste processo para que os protagonistas dos processos 

pedagógicos não sejam manipulados por ideias que nem sempre gostariam de servir. A 

relação professor/a e aluno/a remete, quase sempre, ao ato ou processo de aprender, implícito 

e explícito nessa relação.  

Segundo Libâneo (1997), existem dois tipos fundamentais diferentes de aprendizagens: casual 

e organizada. “A aprendizagem casual é a aprendizagem espontânea, surge, naturalmente, da 

interação com outras pessoas, ou seja, do convívio social, pela observação de objetos e 

acontecimentos, pelo contacto com as mídias, leituras, conversas informais etc. Já a 

aprendizagem organizada tem carácter intencional, sistemático, cuja finalidade peculiar é a 

construção do conhecimento” (LIBÂNEO, 1997, p. 82). 

Interessa-me particularmente o segundo tipo de aprendizagem visto que a minha pesquisa 

ocorrerá em contexto escolar. A aprendizagem escolar é pois, uma atividade planejada, 

intencional, onde o conhecimento é transmitido por meio do ensino e existe um processo de 

assimilação. As principais variáveis, no processo de aprendizagem dos alunos são: capacidade 

de inteligência, velocidade de aprendizagem, experiência anterior (com base na interação com 

os outros, herança cultural, entre outros). Elas levam-me a concluir que a aprendizagem é 

pessoal e uma construção social.  

Com efeito, ela depende do relacionamento entre os sujeitos e dos fatores que envolvem essa 

relação, tais como, a relação social, uma boa comunicação, relação com os docentes (que 

desejam ser valorizados, reconhecidos, elogiados e amados pelos alunos), capital cultural dos 

alunos, entre outros.  

Os professores transmitem aos alunos/as, paulatinamente, progressivamente, as ideias, os 

conhecimentos, as disposições e os modos de conduta que a sociedade adulta requer. “Dessa 
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forma, contribuem decisivamente para a interiorização das ideias, dos valores e das normas da 

comunidade, de maneira que mediante este processo de relação e socialização prolonga a 

sociedade escolar” (SACRISTÁN E GIMENO, 2001, p.14). 

2.2.1 Estatuto de professor/a e de aluno/a e estilos de liderança na relação professor/a e 

aluno/a 

Para Postic (2000) a relação pedagógica entre os professores e os alunos é uma relação 

hierárquica baseada nas diferenças de estatutos. O/a professor/a está acima pelo estatuto que 

lhe é atribuído pela instituição escolar, “ser uma autoridade”, “ser central” e pelos juízos de 

valor que faz em permanência dos alunos (controlo, sanção).  

A questão que coloco na esteia das ideais de Postic é se o/a professor/a poderá fugir a esse 

estatuto, ao mesmo tempo que o seu papel vem-se tornando mais amplo e complexo e se 

espera dele que seja um parceiro na construção do conhecimento. Parece-me que para além 

dos estilos de ensino
1
 diversos que os professores podem adoptar ou então dos estilos de 

aprendizagem dos alunos
2
, o estilo de liderança adoptado pelos professores e a representação 

que esses dois atores fazem um do outro e da relação que os une são também elementos 

importantes.  

Considero importante a análise dos estilos de liderança do/a professor/a na sala de aula, vistos 

influenciarem de certa forma o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social dos alunos. Sendo 

o conceito de liderança no contexto escolar polissémico e porque a minha pesquisa será 

realizada no Ensino Básico, sigo a linha teórica de estilos parentais.  

A ideia é, de acordo com Batista e Weber (2012), fazer um paralelo entre características dos 

professores e dos pais, que são semelhantes e influenciam o desenvolvimento das crianças. 

São elas: 1) «Os valores e os objetivos que os professores têm quanto ao ensino de conteúdos 

e habilidades. 2) As práticas usadas para ajudar as crianças a atingir estes objetivos. 3) O 

estilo de liderança, ou clima emocional, dentro do qual essa relação de ensino-aprendizagem 

ocorre» (BATISTA E WEBER 2012, p. 303).  

                                                 
1
 Uma lista não exaustiva de estilos de ensino pode ser: ensino por tarefas, ensino por avaliação recíproca, por 

descoberta orientada, por solução de problemas. 
2
 Preferências e tendências individualizadas que influenciam as formas de uma pessoa apreender um conteúdo. 

Podem ser ativos, teórico, reflexivo e pragmático. 
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O estilo de liderança dos professores pode ser definido como um conjunto de atitudes em 

direção aos alunos que criam um clima (emocional) no qual os comportamentos exprimem-se 

de acordo com uma prática particular e influenciando a recetividade da criança em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem.  

A seguir defino quatro estilos, partindo do estudo de Batista e Weber (2012) que se baseia nas 

dimensões “exigência” (atitude de controlo, de monitoramento do comportamento dos alunos 

pelos professores) e “responsavidade” do/a professor/a (comunicação, envolvimento, 

reciprocidade e afetividade dos professores em relação aos alunos). 

Segundo os autores acima referido, o estilo autoritativo pode ser considerado aquele que 

combina as dimensões de responsividade e exigência de forma equilibrada. […] ao mesmo 

tempo em que o/a professor/a apresenta claramente o nível de exigência da escola e da sala de 

aula pelo estabelecimento de regras, limites e monitoria do comportamento, também há 

presença de afetividade nas relações. 

No estilo de liderança autoritário predomina a alta exigência e a baixa 

responsividade. São professores que valorizam a autoridade, a ordem e a estrutura 

tradicional sem atentar às demandas da criança. […] No estilo permissivo, os 

professores são muito responsivos e não exigentes. Não estabelecem regras e limites 

apropriados e não monitoram os comportamentos, realizando os desejos da criança. 

[…] No estilo negligente, os professores não são responsivos nem exigentes. Ao 

mesmo tempo em que não estabelecem regras e limites, não monitoram o 

comportamento dos alunos, também não se envolvem e não são afetivos com as 

crianças (BATISTA E WEBER, 2012, p. 303).  

Procurarei identificar qual desses estilos prevalece no estudo que realizarei e procurarei 

perceber se no contexto cabo-verdiano, assim como no contexto brasileiro, estudado por 

Freire (1996), o autoritarismo e a distância são bastante utilizados pelos professores para 

manterem um clima de respeito na sala de aula. Também procurarei perceber se o/a aluno/a se 

distancia também para se proteger como refere Postic (2000).  

2.2.2 Aspetos pedagógicos 

 

Conforme refere Postic (2000), a relação pedagógica é um conjunto de relações sociais 

estabelecidas entre o/a professor/a e o aluno/a para alcançar objetivos educativos, numa 

determinada estrutura institucional. Essas relações sociais apresentam características 

cognitivas e afetivas e têm uma história. “No ensino, a relação pedagógica se estabelece por 
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meio da tarefa escolar, definida por programas que contêm objetivos específicos” (POSTIC, 

2000, p.87-88, tradução livre do autor). Aceito o postulado de que a relação pedagógica, 

assim como as relações sociais, não permanecem estáticas, ambas evoluem ao longo do tempo 

e na interação entre os indivíduos. Considero que na relação educativa, o encontro entre o/a 

educado/a e educando/a é construído e modifica-se com base no empenho um do outro.  

No entanto, nem sempre esse encontro pode acontecer. Com efeito, de acordo com Postic 

(2000), o grupo de alunos (do qual professor/a não faz parte, embora integre a turma) pode 

incluir ou excluir o/a professor/a. A coesão do grupo de alunos e a inclusão do(a) professor/a 

pode dar-se, se ele/a propuser atividades nas quais os alunos se sintam implicados. A coesão 

pode não acontecer, se o/a professor/a não for capaz de implicar os alunos (POSTIC, 2000, 

p.139). Assim, o/a professor/a permanece marcado/a pela sua função institucional e pelas 

opções pedagógicas que fizer.  

Segundo Postic (2000, p. 47), «a relação entre o/a professor/a e aluno/a no ensino elementar é 

fortemente determinada pela natureza e grau de obrigatoriedade da atividade escolar» 

(tradução livre do autor). Com efeito, a organização das atividades na sala de aula são 

influenciadas pelas normas da instituição escolar (horário estabelecido, organização do 

espaço, etc.) e pelos métodos pedagógicos estabelecidos, entre outros.  

Além disso, muitas vezes o ambiente escolar, interfere no desenvolvimento e nas relações 

professor/a e aluno/a, pois quando a escola valoriza o professor/a, como profissional e lhe 

permite melhorar seu desempenho, coloca-se em ação um mecanismo de rutura do círculo 

vicioso em relação às dificuldades inerentes ao seu papel e as condições do ensino, de modo 

geral. A meu ver, a relação estabelecida entre os professores e alunos constitui o essencial do 

processo pedagógico.  

A relação entre o/a professor/a)e aluno/a depende, essencialmente, do clima estabelecido 

pelos docentes, da relação com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o 

nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles. 

“Sendo assim, a escola é uma instituição contextualizada, isto é, sua realidade, seus valores, 

sua configuração, variam segundo as condições históricos sociais” (CUNHA, 2001, p.24). 

Percebe-se que a interação professor/a e aluno/a é um processo fundamental da organização 

da situação didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino. Neste 
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contexto o trabalho docente se caracteriza por um constante vaivém entre as tarefas 

cognoscitivas indicadas pelo/a professor/a e a sua resolução pelos alunos, dependendo do 

nível de preparo destes. Concordo com Zóboli (1996) que o objetivo do/a professor/a não é 

meramente expor uma matéria, mas sim ajudar alguém a aprender algo. Facilitar a 

aprendizagem é o objetivo essencial da relação pedagógica é a melhor maneira de colaborar 

para o aperfeiçoamento do/a aluno/a que aprende ao mesmo tempo a viver.  

Portanto, o/a professor/a deve ser “social/afetivo com seus alunos, o que permite estabelecer 

uma relação de segurança, ao mesmo tempo que evita bloqueios cognitivos, favorece o 

trabalho da socializado e ajuda os alunos a superar erros, aprendendo com a reflexão sobre 

eles” (REGO, 1998, p. 122).  

O/a professor/a pode ser um promotor brilhante da criação de condições para que os alunos 

progridam no seu processo de crescimento e autonomia pessoal, como também pode ser um 

obstáculos e esta criação. Com efeito, a aprendizagem depende das estratégias didáticas, da 

qualidade das intervenções, do/a professor/a e também do modo como planeja e utiliza certos 

recursos em suas aulas e da metodologia. 

2.2.3 Aspetos sociológicos 

Nesta subsecção foco a relação professor/a e aluno/a, enquanto uma relação de poder em que 

há dominação (professor/a) e obediência ou submissão (aluno/a). Através do processo de 

dominação enforma-se o/a aluno/a enquanto ser social. Além disso, a tónica é colocada na 

inculcação, na aprendizagem da disciplina enquanto elemento essencial de preparação à 

integração na sociedade.  

Postic apontou os fundamentos sociológicos da relação pedagógica e o papel da escola 

quando analisou as condições do ato pedagógico, que vão além dos conteúdos, “englobando 

as relações sociais na turma, as relações entre a turma, a escola, a sociedade, as relações dos 

indivíduos com o saber e a cultura” (POSTIC, 2000, p. 20. Tradução livre do autor).  

Vigotsky (1998, P.18) realça que o ser humano se constrói nas relações e trocas com o outro, 

além disso, é no carácter dessas experiências interpessoais e de relacionamento que se 

estabelece o desenvolvimento, inclusive afetivo. É certo que a inteligência desenvolve uma 
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estrutura, isto é, a estrutura não é fechada e acabada, mas dinâmica, um processo de 

construção contínua. Convém dizer que qualquer que seja a tendência privilegiada pela 

instituição ou professor/a, existem alguns princípios que devem ser comuns a todos os que se 

preocupam com a real aprendizagem dos alunos.  

“Privilégio do desenvolvimento da pessoa singular e como um todo (aspeto conjuntivo, 

afetivo e social), desenvolvimento das relações sociais, da capacidade de decidir e assumir 

habilidade de responsabilidade social ética” (GAGNÉ E MASSETO 1971, p.13). Para entrar 

na apreciação do sentido dito acima, e da importância da delimitação deste conceito em 

educação.  

Apresento uma breve reflexão sobre os processos de construção da relação educativa e 

pessoal, equacionando desafios que precocemente envolvem a socialização dos sujeitos 

ensinantes como também o aprendizado. Um dos desafios é a indisciplina e os seus 

significados que muitas vezes podem ser representados nos educandos como uma 

inadequação diante de determinadas características, ações e posturas da relação pedagógica 

legitimados dentro do sistema escolar.  

Durkheim afirma que a família constitui um ambiente que se apresenta particularmente apto a 

fazer despontar as primeiras inclinações altruístas, os primeiros sentimentos de solidariedade, 

mas a moral que ali se pratica é, sobretudo, afetiva e social. É na escola que a criança deve 

adquirir o necessário respeito pela regra a aprender e cumprir o seu dever.  

Assim a escola desempenha o importante papel de guarda avançada da moral. É através da 

escola que a coesão social é assegurada. Ainda de acordo com Durkheim (1984, p. 41), cabe 

ao professor/a impor as regras despertando o esprito de disciplina na criança. Neste sentido, 

toda a ação educativa é um esforço contínuo para impor à criança maneiras de ser, de sentir e 

de agir, às quais não chegaria de uma forma espontânea.  

Seguindo Durkheim, a ligação da disciplina com a questão da moral, é um dos elementos 

principais da manutenção da moralidade estabelecida pela e para a sociedade, e que quanto 

mais complexas for essa sociedade, mais complexa será a maneira de ensinar a disciplina 

(DURKHEIM, 1984, p.66). Ainda adoptando a perspetiva durkheiniana, avanço que na escola 

existe todo um sistema de regras que determinam o comportamento da criança (comparecer á 

hora marcada, estar bem apresentado, não perturbar a ordem, fazer suas obrigações e 
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exercícios com a aplicação necessária etc.). A soma dessas regras constitui a disciplina 

escolar, isto é, o agir moralmente dentro de uma conduta predeterminada, tendo como 

objetivo final preparar os alunos para a sociedade. É na firmeza dos docentes que se 

fundamenta a moralidade da classe.  

“Qualquer atitude que viola e a regra deve ser alvo de punição, pois a regra é sagrada e 

inviolável” (DURKHEIM, 1984, p.172). A função essencial da punição é de impedir que a 

disciplina perca sua autoridade e cabe ao professor/a condenar, de maneira ostensiva o ato 

cometido demostrando que a regra continua inabalada ou inabalável. Com efeito, a ação 

pedagógica reproduz socialmente as relações de força que servem de base para sua 

manutenção e através das quais se perpetua o arbitrário cultural de grupos dominantes 

(BORDIEU E PASSERON, 1992).  

Cada sociedade constrói um tipo ideal de homem e é em torno desse ideal que se encontra o 

eixo do processo educativo, assim como em torno de um determinado projeto político e de 

uma conceção de mundo. (DURKHEIM, 1984, p.79). Para DURKHEIM, (1984, p.68), o 

próprio indivíduo estaria interessado em estar submeto à sociedade, pois através da educação 

se tornaria um homem melhor.  

Na Educação, a submissão revela-se essencialmente na relação entre o/a professor/a e o/a 

aluno/a em que o objetivo é tornar este num homem melhor. Na realidade a relação é de 

dominação e de submissão. Para definir o conceito de dominação recorro à teoria 

weberianiana, para a qual o poder assume basicamente uma dimensão relacional sob a forma 

de dominação legítima.  

Conforme Weber […], «quando alguém ou algum grupo se submete às ordens e ou desejos de 

alguém ou de alguma instituição de forma resistente ou não, quando se observa uma conduta 

de obediência nesta relação, podemos dizer que está acontecendo o exercício do poder» 

(WEBER, 1982, p.41).  

Foucault (2004) aponta para os efeitos negativos do poder: «ele exclui, reprime, realça 

censura, abstrai, mascara, esconde, […] ele reproduz a realidade, produz campos de objetos e 

rituais na verdade […]» (FOUCAULT, 2004, p.185). Com base nos autores acima referidos 

posso afirmar que o papel da escola na sociedade cabo-verdiana é complexo pois, ela é um 

espaço que acolhe desigualdades, sem saber bem como gerir e que ao mesmo tempo as gera. 
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Daí ser importante reconhecer os mecanismos que dão sustentação às práticas quotidianas os 

elementos reprodutores e segregadores da educação cabo-verdiana. É essencial compreender 

as relações e as interações sociais entre os professores e os alunos para poder modificá-las e 

provocar novas condições de aprendizagem dos educandos. A relação professor/a e aluno/a 

baseia-se em processos de comunicação que importa analisar para se perceber essa relação. 

2.3 A comunicação na relação professor/a e aluno/a 

Concordo com Menezes e Diatay (1973, p.147) que o processo da comunicação é um 

elemento fundamental para a vida social. Com efeito, o processo da comunicação humana não 

se restringe ao que se dá na natureza, a linguagem não é só um processo mecânico, linear de 

comunicação, em que alguém envia uma mensagem, não é simplesmente uma capacidade 

inata dado que permite a expressão do pensamento e da complexidade em que ocorre.  

A linguagem também é de natureza social, pois a enunciação é «produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados» (BAKHTIN, 2003, p. 113). A comunicação tem sido um 

dos elementos mais importantes na construção da sociedade cabo-verdiana, pois ela está 

associada ao devir humano, social e cultural e ganhou maior dimensão e força com a 

generalização do acesso à Educação. 

Existe uma constante interação entre a comunicação e educação que vale dizer que as 

situações educativas são também comunicativas e as situações e situações comunicativas são 

também educacionais. No campo educativo a comunicação implica um novo gerenciamento, 

aberto e rico, dos processos comunicativos.  

“O campo da educação incluiria, assim, não apenas o relacionamento entre grupos e a 

comunicação interpessoal, mas também atividades ligadas ao uso de recursos de informações 

no ensino e aprendizagem” (SOARES, 2002, p.264).  

Pode-se definir a comunicação como a transmissão e compreensão mediante a utilização de 

símbolos comuns, quer sejam verbais ou não verbais. “Só há comunicação quando aquilo que 

é transmitido tem significado comum para o emissor e recetor” (ALMEIDA, 2009, p. 162).Tal 

como refere Estrela (1994, p.60) “ todo o ato pedagógico é essencialmente um ato de 

comunicação visando induzir a aprendizagem do saber”.  
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Portanto uma boa comunicação facilita a aprendizagem porque desenvolve através da 

linguagem o vocabulário, a capacidade de refletir, analisar e permite a consolidação dos 

conteúdos curriculares, bem como de comportamentos sociais. A comunicação está na base da 

relação entre o professor/a e aluno/a e ela acontece principalmente, por meio da fala e da 

gesticulação.  

Exemplo típico de comunicação direta entre os agentes educativos é quando conversam em 

algum ambiente informal, em uma atividade escolar ou no momento da prática pedagógica, 

em que contam histórias e relatam acontecimentos, descrevem textos e dizem o que leram 

num livro escolar. Através da comunicação estabelecida durante a relação pedagógica o/a 

professor/a e os alunos compartilham sentimentos, pensamentos, reagem às mensagens de 

ensino e de aprendizagem. O processo comunicativo possibilita que eles se constituam numa 

comunidade, num grupo social.  

2.3.1. A importância do diálogo na relação professor/a e aluno/a  

 

Em termos abstratos a comunicação significa transmitir informação a fim de reduzir a 

incerteza nas escolhas a fazer. Nesta secção interessa-me a comunicação interpessoal que 

pressupõe uma relação recíproca entre pelo menos duas pessoas.  

De acordo com Barreiros (1996, p. 26), trata-se de uma comunicação “sintética” (envolve 

diferentes sentidos e não somente os da linguagem verbal); “integral” (não dissocia tempo e 

espaço) e “subjetiva” (é condicionada pelos interlocutores, pela relação que possuem e pelo 

contexto a onde se encontram). Na comunicação interpessoal estão implicadas a comunicação 

verbal e não-verbal e o diálogo sustenta-se numa interatividade verbal e não-verbal.  

Além disso, numa comunicação estão associados uma informação (conteúdo) e um 

comportamento (relação) que ela impõe, sabendo que o segundo engloba o primeiro, a 

comunicação não pode ser neutra (BARREIROS, 1996). O ser humano busca ao longo da 

vida, aprender cada vez mais e para que haja construção de conhecimento é preciso passar 

pelo diálogo e pelo conflito. Daí a necessidade de saber o que é o diálogo como ele se 

fundamenta e porque é tão necessário na educação. Para o diálogo se estabelecer é necessário 

saber lidar com o conflito.  
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Esse desafio está presente na vida, no geral e na relação entre o/a professor/a e aluno/a em 

particular. O diálogo e as interações linguísticas são importantes porque podem contribuir 

para a produção de razões e critérios consensuais, no sentido de se discutir as regras de 

convivência na sociedade.  

Considero a partir das teorias de Habermas sobre a ação comunicativa
3
 e o mundo da vida

4
 

que a práxis comunicativa é condição necessária para a mediação da cultura e o auto 

desenvolvimento de um indivíduo que acontece na relação intersubjetiva.  

Para Habermas, citado por Pinto:  

[…] Existe uma correlação direta entre ação comunicativa e mundo da vida, já que 

cabe à primeira a reprodução das estruturas simbólicas do segundo (cultura, 

sociedade, pessoa). Assim, sob o especto do entendimento mútuo, a ação 

comunicativa serve para transmitir e renovar o saber cultural; sob o especto de 

coordenar a ação, ela propicia a integração social; e sob o especto da socialização, 

ela serve à formação da personalidade individual (PINTO, 1995, p. 5).  

O mundo da vida, é, por assim dizer, o lugar transcendental em que: 

O falante e o ouvinte se encontram, o lugar onde podem estabelecer reciprocamente a 

pretensão de que suas emissões concordam com o mundo objetivo e social, e em que podem 

criticar e exibir os fundamentos das respetivas pretensões de validade, para resolver seus 

desenvolvimento e chegar a um acordo (HABERMAS, 1999, p.179, tradução livre do autor)  

Considero pois, o diálogo essencial na ação pedagógica e como elemento que influencia o 

processo educativo, na medida em que deve permitir tanto ao professor/a como ao aluno/a 

saberem lidar um com o outro e procurar o sucesso educativo.  

De acordo com Habermas (1999), a comunicação é o elemento com a qual e pelo qual o/a 

professor/a e aluno/a expressam suas intenções, sentimentos e pensamentos e ao mesmo 

tempo representam o mundo, as coisas, os acontecimentos, as ações, no processo pedagógico. 

                                                 
 
3
Interação entre sujeitos, capazes de falar e agir, que estabelecem relações interpessoais com o fito de obter uma 

compreensão da situação em que ocorre a interação e dos respetivos planos de ação, coordenando as suas ações 

pela via do entendimento. 
4
Totalidade das relações interpessoais que são legitimamente reguladas. 
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Quero dizer que pela linguagem, com ela e nela o mundo humano é construído 

simbolicamente. Assim, seguindo o autor acima referido o diálogo passa a ser compreendido 

no sentido de um espaço de expressividade do mundo e instância de articulação de sua 

inteligibilidade.  

Isso significa dizer que não existe mundo, independente do diálogo e que o conhecimento 

emerge da própria linguagem. Referir a importância da utilização do diálogo na relação 

professor/a e aluno/a, significa ultrapassar o paradigma de que o/a professor/a é o dono do 

saber e da verdade e que o/a aluno/a é um ser sem conhecimento prévio, que se acomoda com 

os conteúdos programáticos transmitidos pelos professores e se ilude, acreditando que 

participa ativamente no processo pedagógico.  

Por conseguinte, concordo com Freire (2000), que o diálogo não é apenas uma relação eu-tu. 

«O diálogo só é inicializado quando há, entre as pessoas, disponibilidade, vontade de que este 

processo aconteça, caso contrário, não há diálogo, mas sim um monólogo, apenas um jogo de 

perguntas e respostas» (FREIRE, 2000, p.79).  

2.3.2 A importância das regras na comunicação da turma 

Considerando os axiomas definidos pela Escola Palo Alto, relativamente à pragmática da 

comunicação, gostaria de referir o seguinte: O primeiro axioma diz que «é impossível não 

comunicar» (Watzlawick, citado por Barreiros, 1995, p. 30), assim, um/a aluno/a na turma 

que não participa está a comunicar. O segundo axioma avança que existem dois níveis de 

comunicação, o conteúdo e a relação.  

A comunicação verbal e a não-verbal intervêm igualmente. A regra é que se deve preocupar 

com ambas e não sobrevalorizar uma (conteúdo) em relação à outra. Com efeito, a relação 

define como deve ser entendido o conteúdo da comunicação. Esta juntamente com o diálogo é 

que permitem construir uma relação funcional.  

O terceiro axioma permite verificar que a relação entre dois intervenientes está dependente do 

modo como compreendem os comportamentos, pelo que importa construir uma realidade 

comum. O quarto axioma diz respeito à necessária articulação entre dois tipos de linguagem 

para que a comunicação na turma seja mais funcional: digital e analógica.  
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A primeira diz respeito à transmissão do conteúdo com base na linguagem verbal (que possui 

regras próprias e socialmente codificadas). A segunda diz respeito ao não-verbal e é a que 

permite encontrar significação das atividades. O quinto e último axioma aponta para uma 

interação complementar ou simétrica entre os interlocutores. Contudo, na turma, na maior 

parte das vezes, a relação é simétrica visto o/a professor/a assumir a posição superior e o/a 

aluno/a a posição inferior. No entanto, as posições só se operacionalizam na interação.  

Alargando a visão com base nas perspetiva de Ricci (citado por Barreiros, 1995, p. 105), a 

comunicação resulta não somente do conteúdo e da relação, mas também dos limites do jogo 

relacional entre dois ou mais interlocutores (territorialidade) e do tempo.   

[…] A turma não é um lugar e um momento onde a criança vem aprender, mas uma 

estrutura social, quer dizer um contexto relacional e material no seio do qual a 

criança vai desenvolver as interações e as trocas que conduzirão ao seu 

comprometimento nas diversas atividades (VAYER e RONCIN, citados por 

BARREIROS, 1995, p. 107).  

Assim, são as interações sociais na turma que dão sentido à atividade e elas orientam-se por 

regras que se instituem como padrões relacionais. Por conseguinte, o contexto de 

comunicação na turma é pautado por regras interpessoais e restrições sociais «cada situação 

implica a presença de um código de restrições sociais interpessoais (regras) que limita e até 

certo ponto define, um repertório de significações possíveis» (BARREIROS, 1995, p. 108).  

Essas regras têm por finalidade assegurar a coesão, a estabilidade, bem como a cooperação no 

grupo-turma. Todavia, nem sempre há o mesmo entendimento das regras e as estratégias 

adotadas na turma pelos diferentes atores o que resulta em problemas de comunicação na 

relação entre os professores e os alunos.  

2.3.3. Os problemas de comunicação na relação professor/a e aluno/a  

Cada professor/a e cada aluno/a, tem a sua própria individualidade constituída por desejo, 

emoções, sentimentos, motivos, interesses, que irão influenciar o processo de ensino e 

aprendizagem. Afirmo que hoje em dia a sociedade cabo-verdiana exige cada vez mais que 

o/a professor/a, seja capaz de identificar as necessidades e desejos de cada aluno/a e seja 

capaz de buscar soluções, tendo na base a comunicação para o sucesso dos processos 

educativos. A aplicação deficitária dos axiomas de comunicação acima referidos pode ser 
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fonte de problemas na relação entre o/a professor/a e o/a aluno/a. Além disso, alguns factos 

podem contribuir para que ocorram falhas de comunicação, tais como: o estado emocional, os 

preconceitos, a auto-suficiência, o meio, a diferença de interesses, a religião, o estatuto social, 

a cultura, o sexo, a idade e a diferença, entre a realidade do emissor e do recetor.  

Em qualquer sociedade a aparência pessoal, a postura, o movimento corporal, o contacto 

visual, a expressão facial, a fluência, a voz, entre outros, são elementos da comunicação que 

facilitarão ou dificultarão a receção e aceitação da mensagem por parte dos recetores. Assim, 

para se obter uma comunicação eficaz, ter-se-á que ter predisposição para comunicar com os 

outros de modo franco, honesto, afirmativo, assertivo e cooperativo.  

Além disso, conforme Almeida, (2009) um/a professor/a deve estabelecer o diálogo com base 

nos sentimentos, pois « […] ignorar os sentimentos é, muitas vezes, ignorar a parte mais 

importante da comunicação, ou seja, as pessoas e são elas o coração de qualquer organização» 

(ALMEIDA, 2009, p. 197). É evidente que para professor/a, receber alunos/a de oriundos de 

contextos vários e com características diversas, é desafiado a criar um ambiente socializador e 

a ter claro a sua parcela de contribuição na formação moral de seus alunos.  

Deve buscar a compreensão do processo do ensino e aprendizagem, enquanto relação 

comunicativa em que cada um deve ter a liberdade para se expressar. Sendo assim, um 

elemento de base para um bom relacionamento é ter a perceção dos deveres e obrigações dos 

limites relacionais e das regras que levem à harmonia na relação comunicativa.  

Em suma, o cenário educativo é um espaço de desejos, afetos e conflitos, onde convivem 

autoritarismo, diálogo, oposição e interação, razão e emoção que alimentam as relações 

interpessoais presentes em todos os momentos da relação ensino-aprendizagem. A 

comunicação acontece sempre na interação, ou seja, sempre se estabelece no diálogo mesmo 

quando parece ser um monólogo. Antes de analisar a relação professor/a e aluno/a, no 

contexto do meu estudo, importa primeiro caracterizar, no capítulo que se seguirá, o contexto 

educativo geral cabo-verdiano e do estudo de forma específica. 
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CAPÍTULO III - O CONTEXTO EDUCATIVO CABO-VERDIANO E DO ESTUDO 

 

O presente capítulo tem como objetivos descrever e analisar os contextos educativos cabo-

verdianos primeiro de forma geral, depois com foco no Ensino Básico e no Concelho, Santa 

Cruz, bem como o da escola onde decorrerá o estudo.  

De acordo com o Decreto Legislativo nº2 /2010, de 7 de Maio, que revê as bases do sistema 

educativo, este responde às necessidades da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos 

livres, responsáveis, com espírito democrático e pluralista, respeitadores dos professores e das 

suas ideias.  

3.1. A política educativa: objetivos e efeitos  

A qualidade do sistema educativo cabo-verdiano, mais precisamente a que está imbuída no 

sistema de ensino e aprendizagem, constitui um elemento essencial na política educativa para 

garantir a transformação de Cabo Verde (CV), num país mais competitivo e mais coeso 

socialmente. Acresce o facto da sociedade cabo-verdiana ser hoje mais exigente relativamente 

à qualidade do sistema do ensino e de aprendizagem. 

 Além disso, a sustentabilidade constitui outro pilar de sustentação do sistema educativo que 

deve contribuir para a tão almejada qualidade traduzida em termos de satisfação plena com os 

serviços e produtos da Educação. A qualidade da Educação tem sido uma preocupação 

constante na época colonial e após a independência, tornando-se, a partir da década de 90, 

num desígnio nacional.  

Atualmente e na senda do balanço dos investimentos e progressos do sector educativo nas 

décadas de 90 e 2000, designadamente, a massificação do Ensino Básico obrigatório de 6 

anos e a generalização do Ensino Secundário, particularmente do 1º ciclo (7º e o 8º anos), a 

garantia da qualidade nas suas diversas dimensões e vertentes surgem no âmago das políticas 

educativas.  

Com efeito, as perspetiva de agenda educativa no pós-2015 apontam para um investimento 

considerável e consequente na qualidade da Educação particularmente no subsistema do 

Ensino Básico. Cabo Verde parece estar alinhado com a visão predominante no transcorrer da 
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primeira metade do século XX que atribui à escolarização papel central na construção de uma 

nova sociedade, justa, moderna, aberta e democrática, na qual a escola pública e gratuita 

garantiria o acesso à educação, e consequentemente, à igualdade de oportunidade 

(NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2002, p.16).  

Além disso, caberia à escola contribuir para a formação cívica das novas gerações 

desenvolvendo nelas uma moral com conotação social que tenha em conta as novas 

exigências sociais. Neste sentido, Cabo Verde é dos poucos países africanos que atingiu os 

objetivos de Educação para todos no quadro dos objetivos do milénio para o 

desenvolvimento.  

Hoje, pode-se dizer que em Cabo Verde (CV) quase a totalidade da população está 

alfabetizada e possui conhecimentos básicos que a permitem contrariar os ciclos de pobreza, 

realizar o seu bem-estar, a sua auto-promoção e contribuir para o desenvolvimento social e 

económico do país. Apesar desse crescimento considerável, tanto quantitativo como 

qualitativo, ainda há caminho a percorrer para atingir o nível de desenvolvimento da educação 

almejado.  

Com efeito, o país apresenta várias limitações: défice de infraestruturas específicas na rede 

pública, (salas de informática, laboratórios, salas para a realização de atividades recreativas e 

culturais, entre outros); défice de equipamentos informáticos, de professores com formação 

especializada; desfasamento entre as práticas docentes assentes na pedagogia tradicional e as 

perspetiva curriculares que apontam para uma mudança de paradigma no sentido dos alunos 

serem atores ativos na sua aprendizagem, entre outros aspetos. 

 Essas limitações podem ser consideradas de desafios que apelam a uma renovação dos 

objetivos de política através da revisão das bases do sistema educativo plasmada no Decreto 

Legislativo nº2 /2010, de 7 de Maio. Assim, os objetivos essenciais de política atual são:  

1. Promover o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista a 

formação integral e permanente do individuo, numa perspetiva universalista; 

2. Contribuir para a formação cívica do individuo, designadamente através da integração e 

promoção dos valores democráticos, éticos e humanistas no processo educativo, numa 

perspetiva crítica e reflexiva; 
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3. Desenvolver uma ação educativa que promova atitudes positivas em relação ao trabalho, á 

produtividade, á inovação ao progresso e bem-estar; 

4. Preparar o educando para uma constante reflexão sobre os valores espirituais, estéticos, 

morais e cívicos e proporcionar-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; 

5. Fomentar a participação das populações na atividade educativa e na gestão democrática do 

ensino (Artigo 10º). 

É de realçar que em Cabo Verde a política educativa concretiza-se maioritariamente, excepto 

no Pré-escolar, através do orçamento do Estado. As despesas públicas com a Educação 

aumentaram continuamente desde 2000 e o Ensino Básico é o que tem maior peso, 43,6% 

(dados do RESEN, 2011)
5
. Por conseguinte, apesar da crescente participação das famílias, no 

financiamento da educação, são geralmente os poderes públicos que cobrem uma parte 

substancial dos custos escolares.  

No essencial, o decreto-legislativo que revê as Bases do Sistema Educativo é um documento 

orientador da política educativa, um quadro regulador importante do sistema educativo no 

país e é a partir do mesmo que apresentaremos os objetivos e as características essenciais do 

sistema educativo, com realce para o Ensino Básico.  

3.2. Características gerais do sistema educativo 

O sistema educativo cabo-verdiano passou por diferentes momentos de transformação e de 

mudanças pontuais, sempre na busca de qualidade. Assim, a sua “grande finalidade deixa de 

ser apenas de atender à crescente demanda social da educação para passar sobretudo a 

preocupar-se com a sua qualidade” (CENSO, 2010, p. 4).  

A Constituição da República revista em 2010, no seu artigo 6º, realça a importância do 

Sistema Educativo dirigir-se a todos os indivíduos, independentemente da idade, sexo, nível 

socioeconómico, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica. Este 

princípio orientador é retomado na Lei de Bases do Sistema Educativo e perpassa a estrutura e 

organização do mesmo. O sistema educativo cabo-verdiano é composto por três subsistemas 

                                                 
5
 O Relatório de análise da situação do sistema educativo foi elaborado pela Direção Geral do Planeamento, 

Orçamento e Gestão do Ministério da Educação e Desporto, com assistência técnica da UNESCO-BREDA e 

publicado em 2011. Apresenta dados sobre o financiamento da Educação de 2000 a 2009. 
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interligados, o Pré-escolar cuja frequência não é obrigatória e a gestão é essencialmente de 

cariz privado e da alçada das Câmaras Municipais. Acolhe crianças a partir dos 4 anos e visa 

uma formação supletiva, complementar à da família.  

A partir da década de 90, o Ministério de Educação passou- a assumir a coordenação 

pedagógica desse subsistema. O subsistema escolar abrange, o que vigora mais ainda segue a 

Lei de Bases de 1990, o Ensino Básico obrigatório, o Ensino Secundário não obrigatório 

organizado em três ciclos de dois anos cada, com duas vertentes, uma de ensino geral e outra 

de ensino técnico e o ensino superior politécnico e universitário.  

Abrange ainda, modalidades especiais de ensino, e inclui ainda as atividades de ocupação de 

tempos livres. O subsistema de educação extra-escolar que engloba a Educação Básica de 

Adultos, o Ensino Recorrente e a Formação Técnico-Profissional de Adultos. Chegado a este 

ponto foco a atenção nos objetivos e características específicas do Ensino Básico. 

3.3 Os Objetivos e as Características do Ensino Básico 

Após o desenvolvimento de uma política pública bem-sucedida de massificação do Ensino 

Básico obrigatório de seis anos, o Estado perspetiva na nova Lei de Bases do sistema 

educativo (LBSE, 2010) que este ensino passe a ser de oito anos e que no futuro os 10 anos de 

escolaridade básica. Enquanto o Ensino Básico em vigor é estruturado em 3 fases de dois anos 

cada, o Ensino Básico perspetivado na nova Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), 

(Artigo 23º), com a duração de oito anos, compreenderá três ciclos sequenciais, sendo o 1º de 

quatro anos, o 2º e o 3º de dois anos cada.  

Esta perspetiva coloca com maior acuidade os desafios de qualidade e de sustentabilidade do 

ensino básico derivados dos princípios de equidade e de gratuitidade a respeitar. Referindo à 

realidade atual, a primeira fase (1º e 2º anos) é de iniciação à comunicação em Língua 

Portuguesa, à Matemática, às Ciências Integradas (Geografia, História e Ciências Naturais) e 

a diferentes tipos de Expressões (Musical, Física, Plástica).  

A segunda (3º e 4º anos) e a terceira fases (5º e 6º anos) visam o alargamento e o 

aprofundamento dos conteúdos cognitivos de forma a elevar o nível de instrução adquirido 

anteriormente. Em Cabo Verde o Ensino Básico (EB) é um instrumento fundamental para a 
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integração social e para uma formação completa do ser humano como indivíduo e como 

cidadão. 

Assim são objetivos do Ensino Básico (Artigo 22º da LBSE, 2010): 

a) Favorecer a aquisição de conhecimentos, hábitos, atitudes e habilidades que 

contribuem para a inserção do individuo na comunidade; 

b) Desenvolver capacidades de imaginação, observação e reflexão como meios de 

afirmação pessoal; 

c) Fomentar a aquisição de conhecimentos que contribuem para a compreensão e 

explicação do meio circundante; 

d) Desenvolver a criatividade e a sensibilidade artísticas; 

e) Desenvolver atitudes positivas em relação ao trabalho manual; 

f) Desenvolver as qualidades físicas em ordem a possibilidades a bem-estar mediante o 

aperfeiçoamento psi-motor e a inserção de valores ligadas ao desporto; 

g) Despertar na criança o interesse pelos ofícios e profissões; 

h) Desenvolver atitudes, hábitos e valores de natureza ética; 

i) Promover a utilização adequada da língua portuguesa como instrumento de 

comunicação e de estudo, reforçando a capacidade de expressão oral e escrita dos 

educandos; 

j) Proporcionar a aprendizagem de uma língua estrangeira e a iniciação facultativa de 

uma segunda, nas escolas que reúnam condições para o efeito; 

k) Promover o conhecimento, o apreço e o respeito pelos valores que consubstanciam a 

identidade de cultura cabo-verdiana. 

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, a estrutura curricular do Ensino 

Básico obedece aos princípios de unidade e de integração disciplinar (vertical e horizontal), as 

disciplinas acima referidas (Língua Portuguesa, à Matemática, às Ciências Integradas 

Geografia, História e Ciências Naturais e a diferentes tipos de Expressões, Musical, Física, 

Plástica) são ministradas em regime de um professor único (monodocência), na 1ª e 2ª fases e 

na 3ª fase, lá onde for possível, haverá mais do que um professor (pluridocência).  

Com a reforma do Ensino Básico preconizada na Lei de Bases do Sistema Educativo (2010), 

(LBSE) generalizada atualmente apenas no 1º e 2º ano de escolaridade, o currículo é nacional 

e idêntico para todas as escolas, embora estas tenham a possibilidade de fazer algumas 
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adaptações locais. O currículo é orientado pelo princípio de integração vertical e horizontal, 

passa a ser composto por 5 áreas a saber: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Integrada 

e Educação Física e Cidadania. Na primeira e segunda fase, a área de Expressões decompõe-

se em subáreas nomeadamente a Expressão Musical, Expressão Dramática e Artística.  

Em suma, o Ensino Básico deve assegurar uma formação geral básica que articule “o saber, o 

saber ser e o saber fazer, a cultura escolar e a cultura geral” e permita desenvolver 

capacidades de raciocínio e aprendizagem, espirito crítico e criatividade, contribuindo para a 

realização pessoal e social de cada um dos que o frequentam (Artigo19º, LBSE, 2010) e ainda 

preparando-os para se assumirem como cidadãos do mundo.  

3.4. A importância da educação na sociedade cabo-verdiana no geral e na sociedade 

santa-cruzense em particular 

De acordo com Afonso (2002), o sistema educativo cabo-verdiano tem funcionado, em certo 

sentido, como uma agência de recrutamento, reprodução e integração dos alunos do Ensino 

Básico e Secundário, com acentuada consequência no que tange aos contornos da estrutura 

social do país. (AFONSO, 2002, p.160).  

Acrescento que o indivíduo é fruto do meio em que vive, mas também, em grande medida, da 

escola a que tem acesso e que frequenta. Esta é não só um reflexo da comunidade em que se 

insere mas também da capacidade de influenciar a comunidade. A escola “forma” para a vida 

e para a vivência plena da cidadania. Assim, a escola é vista como um fator de progresso, a 

sua frequência com sucesso contribui para a mobilidade social e para reduzir a pobreza. 

 Num país como Cabo Verde (CV) em que escasseiam recursos naturais que permitam um 

desenvolvimento económico sustentável, a educação é considerada um bem público essencial 

e um dos fatores de desenvolvimento importante, quando permite a formação cidadã, a 

capacitação e a valorização dos recursos mais abundantes no país, os recursos humanos.  

No entanto, questiono se a perspetiva de preparação racionalizada para viver em sociedade, 

sendo o objetivo primordial a aquisição de poder do conhecimento, não colide com outra 

perspetiva importante da educação em Cabo Verde, a da educação para a emancipação e 

desenvolvimento do talento humano. Além disso, penso que o próprio discurso da escola, que 
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exalta o seu papel como receituário para a vida, necessita ser discutido e repensado. Para 

perceber melhor a valorização da educação, particularmente no Ensino Básico, tanto pelo 

Estado como pela população, em geral, e a santa-cruzense, em particular, apresento a seguir 

dados estatísticos da escolarização das crianças e jovens.  

De acordo com o Relatório de Diagnóstico da Situação do Sistema Educativo (REDSE), entre 

2000/01 e 2008/09, o número de alunos matriculados no Ensino Básico (EB) passou de 90 

640 para 73 548. O anuário estatístico do Ministério de Educação 2010/2011 dá conta de 

69115 alunos inscritos no Ensino Básico. Estes dados permitem notar um decréscimo no 

número de alunos, não devido a uma desvalorização da escola, mas sim a mudanças na 

população cabo-verdiana, no geral, devido à diminuição da taxa de fecundidade
6
.  

Ainda segundo o RESEN, a taxa bruta de escolarização no Ensino Básico passou de 116,1% 

em 2000/01 para 113,5% em 2008/09, significando diminuição do número de repetentes e de 

alunos fora da idade de escolarização. Com efeito, de 2000/01 a 2008/09, houve diminuição 

da taxa de repetência, embora não de forma contínua, mas sim com oscilações (aumentos e 

diminuições), passando de 13,4% para 10,4% em 2008/09, (RESEN, p. 120).  

O abandono é inexpressivo, quase nulo. Acresce-se o facto de a sobrevivência dos alunos no 

Ensino Básico ser melhor a nível geral nacional, prevendo o Ministério de Educação que 94% 

dos ingressados no 1º ano em 2008/09 atingirão o 6º ano de escolaridade (RESEN, p. 78).  

A meu ver esses dados estatísticos apontam para um investimento na Educação, tanto pelo 

Estado como pelas famílias e me permite inferir que esta é bastante valorizada. Não existindo 

outras publicações mais recentes sobre a evolução das estatísticas da Educação, apresento os 

dados mais atuais a que tive acesso e que constam do anuário estatístico do Ministério da 

Educação de 2010/11.  

Em 2010/11, dos 69115 alunos inscritos, cerca de 48% eram do sexo feminino e 

encontravam-se distribuídos por 2955 turmas (sendo 10% em regime de turmas compostas), 

420 escolas e 2972 professores. Os alunos reprovados eram 7119, sendo na sua maioria do 

sexo masculino e dos anos terminais das fases 2ºano (sobretudo este ano de escolaridade) e 4º 

ano.  

                                                 
6
 Segundo o INE o índice sintético de fecundidade, passou de 5,5 filhos por mulher em 1990 para 4,0 em 2000 e 

2,87 (valor projetado) em 2010. 
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Esses dados me levam a inferir que o fim de fase continua sendo crítico, sensível, por ser, 

provavelmente, a etapa em que as bases sociais da relação pedagógica e as formas de 

distribuição do conhecimento e da cultura têm grande influência.  

Focando a atenção no que diz respeito à situação do Concelho de Sta. Cruz o panorama é o 

seguinte. O Concelho santa-cruzense, de acordo com os dados estatísticos do Ministério da 

Educação e Desporto, atingiu, no geral, o objetivo de garantir o acesso à escolaridade 

obrigatória a todas as crianças em idade escolar.  

No ano letivo 2010-2011, as 24 escolas de Ensino Básico existentes acolhiam 4396 alunos, 

sendo 47% do sexo feminino, ligeiramente inferior aos alunos do sexo masculino. Existia uma 

distribuição equilibrada dos efetivos, alunos, pelos diferentes anos de escolaridade: 658 no 1º 

ano de escolaridade, 741 no 2º ano de escolaridade, 775 no 3º ano de escolaridade, 710 no 4º 

ano de escolaridade, 795 no 5º ano de escolaridade e 715 no 6ºano de escolaridade.  

Os alunos encontravam-se sob a responsabilidade de 204 professores, na sua maioria 

mulheres, possuindo três quartos dos mesmos a formação julgada adequada (IP ou 2ª fase 

FEPROF) para leccionar nas 3 fases do Ensino Básico. A situação em Santa Cruz em termos 

de taxas bruta (TBE) e líquida (TLE) de escolarização em 2010/11 não diferia do nacional 

sendo respetivamente 111,8% e 95,5%.  

É de realçar, de acordo com os dados do Ministério da Educação
7
, que a situação de Santa 

Cruz em termos de acesso à escolaridade básica é melhor do que os concelhos vizinhos, 

nomeadamente São Miguel (TLE 93,6%; TBE 110,9%), Santa Catarina (89,5%) São Salvador 

do Mundo (89,6%), São Domingos 85% existe a paridade de género no início do Ensino 

Básico (EB).  

Ainda em Santa Cruz, (TLE 92,2%; TBE 115,0%). Desses dados parece-me saltar à vista a 

valorização da educação básica e da escolarização das crianças. Nesse mesmo período, dos 

4477 alunos matriculados, cerca de 10% eram repetentes, Sta. Cruz encontrava-se dentro da 

média nacional, de acordo com os dados do Ministério da Educação (principais indicadores da 

Educação, 2010/11), sendo a percentagem dos meninos repetentes (12%) superior à das 

meninas (7,8%).  

                                                 
7
 Ministério da Educação e Desporto. Principais Indicadores da Educação-ano letivo 2010/11. Setembro de 2011, 

p. 49. 
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No entanto, comparando a situação de Sta. Cruz com a dos Concelhos vizinhos, acima 

referidos, ela não é francamente melhor. Este facto tem implícito a questão da qualidade 

associada à eficácia interna do subsistema de ensino básico, medida, nomeadamente a partir 

da taxa de repetentes.  

3.5. Caracterização da escola em estudo  

Tratando-se de um estudo de caso e devido a questões de logística (proximidade da escola da 

comunidade aonde resido, o que facilita a recolha de dados), escolhi como local de estudo a 

Escola Satélite do Pólo Educativo Nº 1 do Concelho de Santa Cruz (ESP-Nº 1).  

Este fica situado na parte oriental da ilha de Santiago, a uma distância de 36 quilómetros da 

capital do país, Praia. Encontra-se limitada a norte pelo Concelho de São Miguel, a Sul, pelo 

Concelho de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos a oeste, pelo Concelho de São 

Salvador de Mundo e Cidade de Assomada e a Este, pelo mar. Os alunos da Escola Pólo Nº 1 

de Cidade de Pedra Badejo encontravam-se distribuídos como indicado no quadro abaixo. 

Quadro nº 1: Número dos alunos da Escola Pólo Nº 1, por ano de escolaridade 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 

97 Alunos (43 

meninas e 54 

rapazes 

88 (43 

meninas e 

45 rapazes 

92 (45 

meninas e 47 

rapazes) 

118(51 

meninas e 

67 rapazes 

102 (45 

meninas e 

57 meninos) 

64(34 meninas 

e 30 rapazes) 

 

Fonte: MED – Anuário Estatístico da Educação-ano letivo 2010/11. Setembro de 2011, p. 102. 

 

A minha intenção era fazer um trabalho de observação que abrangesse todas as classes do 

Ensino Básico existentes na Escola Satélite Pólo Nº 1 (1º a 6º anos), mas a pesquisa de terreno 

veio a proporcionar-me pistas de que as classes dos anos escolares acima referidos, 

constituem um grupo muito extenso. Por questões logísticas, incidi sobre a Escola Satélite do 

Pólo Nº 1 de Santa Cruz que se situa em Achada Fátima e acolhe professores e alunos do 1º, 

2º, 3º e 5º anos de escolaridade, os do 4º e do 6º ano foram excluídos da amostra porque a 

escola não leciona esses dois anos de escolaridade.  

Nela trabalhavam nove (9) professores, sendo cinco (5) do sexo feminino. De entre eles, cerca 

de metade (5) trabalha no período de amanhã e a outra metade no período da tarde. Também 

existe um coordenador pedagógico que efetua o acompanhamento pedagógico dos 
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professores. Foram entrevistados e observados sete professores dos nove que constituem a 

totalidade dos que lecionam na Escola Satélite. Os critérios para a escolha desses professores 

foram: estarem acessíveis e abertos a receber pessoas nas suas salas de aula. O quadro abaixo 

apresenta o perfil desses professores.  

Quadro nº 2: Características dos professores observados e entrevistados 

Ano de 

escolaridade que 

leciona 
Idade Sexo 

Anos de 

experiência 
Formação 

1ºano 44 F 22 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

2ºano 39 F 19 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

3ºano 36 F 17 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

5ºano 48 F 28 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

5ºano 41 F 17 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

5ºano 44 M 13 anos Curso de Formação de Professores (IP) 

5ºano 55 M 30 anos Curso de Formação de Professores (IP) 
 

Fonte: Professores da Escola Satélite, Pólo Nº 1 de Achada Fátima  

 

Os professores entrevistados apresentam as seguintes características: a maioria é do sexo 

feminino (5), têm idade compreendida entre os 36 e 55 anos, o tempo de serviço varia entre 

13 e 30 anos e lecionam no 1º, 2º, 3º e 5º anos. São professores que se encontram a meio da 

carreira, excepto três. Além dos professores, os recursos humanos da escola integram ainda 

duas cozinheiras, e um guarda. No que se refere ao número de alunos, no momento de 

realização da pesquisa a Escola Satélite do Pólo Educativo Nº1, possuía 64 alunos no 1º ano, 

sendo 34 do sexo feminino, 30 do sexo masculino, 66 alunos, no 2º ano, sendo 31 do sexo 

feminino, 35 do sexo masculino, 34 alunos no 3º ano, sendo 20 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino.  

Possui ainda, 102 alunos no quinto (5º) ano de escolaridade, sendo 45 do sexo feminino e 57 

do sexo masculino, no total de 204 alunos, do 1º, 3º e 5º anos de escolaridade. A Escola 

Satélite do Pólo Educativo Nº1 onde realizei o meu estudo é uma escola pequena, constituída 

por 5 salas de aula, uma cozinha, duas casas de banho, um escritório para a gestora, uma 

dispensa e uma pequena praça para brincadeiras dos alunos. 
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CAPÍTULO IV- METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Após a apresentação das características da escola e dos professores onde o estudo foi 

realizado, importa explicar os procedimentos metodológicos para a recolha e tratamento dos 

dados empíricos. 

4.1 Considerações sobre a recolha de dados 

Tanto o estudo de caso, como o método etnográfico implicam o uso de diferentes fontes de 

informação para contextualizar o tema de pesquisa. Assim, foram utlizadas as seguintes 

técnicas de recolha de dados: entrevista semiestruturada, observação direta e análise de 

documentos. Nesta investigação, a recolha de dados é feita essencialmente através da 

interação verbal com os entrevistados e a observação possibilitando assim explorar questões 

específicas.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.134) “ uma entrevista consiste numa conversa 

intencional, geralmente, entre duas ou mais pessoas, dirigida por uma delas, com o objetivo 

de obter informações sobre a outra”. As entrevistas variam em função do seu grau de 

estruturação. Nesta pesquisa adoptei pela entrevista semiestruturada, porque permite ter uma 

certa orientação na conversa e ao entrevistado explicitar opiniões e argumentos, que revelem a 

compreensão do fenómeno sob a ótica do mesmo.  

Ainda mais, permite que o entrevistado se expresse de forma mais espontânea e facilita a 

introdução de outras perguntas que surgem em função da própria conversa. Permite pois 

aceder a um grau máximo de autenticidade e de profundidade, sem que se afaste dos objetivos 

da investigação.  

As entrevistas semiestruturadas são desenvolvidas através da exploração aprofundada de 

temas, quer diretamente pelas questões que são colocadas, quer de temas emergentes das 

respostas dos entrevistados. Nesta pesquisa as entrevistas semiestruturadas foram conduzidas 

com o apoio de um roteiro integrando não só a estratégia de legitimação das mesmas, mas 

sobretudo temáticas específicas, exploradas a partir de questões abertas.  

O que se pretendeu aferir foi: a perspetiva geral dos entrevistados sobre a relação professor/a 

e aluno/a e as suas bases sociais, bem como os significados particulares atribuídos à relação 

social professor/a e aluno/a, no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula (c.f roteiro 
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de entrevista em anexo). Este tipo de entrevista foi dirigida aos professores do 1º, 2º, 3º e 5º 

anos de escolaridade. Ela permitiu-me a ativação do seu conhecimento social e obter 

informações necessárias para o estudo. Posso afirmar, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, 

p.135) que na entrevista semiestruturada fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis 

entre vários sujeitos.  

Além disso, permite ao investigador desenvolver claramente uma ideia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam determinado assunto. A definição de questões prévias facilitou a 

análise posterior, bem como o registo das informações que foram efetuadas com recurso ao 

gravador. A relação criada foi de interação, havendo atmosfera de influência recíproca entre 

quem pergunta e quem responde. Procurei que cada participante falasse livremente, 

apresentado o seu ponto de vista.  

As entrevistas ocorreram quase sempre no horário do intervalo, dado o tempo limitado dos 

professores, fazendo com que algumas fossem um pouco curtas. Foram efetuadas 

individualmente, numa sala da escola e decorreram num ambiente tranquilo. Todavia, não foi 

tarefa fácil conciliar o horário de realização com os entrevistados.  

Procurei garantir a confidencialidade das entrevistas, nomeadamente, com a destruição das 

cassetes após a recolha das informações. Para além da realização de entrevistas, procedi a 

observações diretas não participantes, isto é, à recolha de informações por mim, sem 

mediação de um testemunho, no contexto da sala.  

De acordo com Haguette (1987, p.87), “o ato de observar é um dos meios mais frequentes 

utilizado pelo ser humano, para conhecer e compreender as pessoas, as coisas os 

acontecimentos e as situações”. Observar é aplicar os sentidos a fim de obter uma 

determinada informação sobre algum aspeto da realidade. Observar é uma fonte direta dos 

dados e um ato intelectual a partir do qual se concebe uma noção real do ser ou ambiente 

natural.  

«A observação é obtida por meio do contacto do pesquisador com o fenómeno observado, 

para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de sua perspetiva e seus 

pontos de vista». (PLATTON, 1988, p.30, Tradução livre do autor). Segundo Malinowski 

(1997, p.352), a observação constitui um elemento fundamental para a pesquisa, 

principalmente com enfoque qualitativo. A observação exige o registo das informações numa 
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caderneta de campo, o uso do gravador e vídeo e áudio, se for permitido pelos observados, 

para recolher de forma fiel os discursos e os comportamentos bem como o uso da máquina 

fotográfica para captar as imagens importantes e significativas.  

Nesta pesquisa só não foi possível utilizar o gravador áudio e vídeo. A observação foi 

importante porque permitiu captar as características do contexto, os acontecimentos e 

comportamentos no momento em que se produziram, bem como os efeitos que produziram. O 

trabalho de recolha de informações foi realizado na Escola Satélite do Pólo Nº 1 do Concelho 

de Santa Cruz, de Outubro de 2012 a Maio de 2013.  

Desloquei-me à escola duas vezes por semana e no início a observação foi mais naturalista, 

visto prestar a atenção a tudo o que ali se passava. A anteceder o trabalho de campo, procedi a 

algumas visitas exploratórias à escola com vista a obter ideias e pistas para a formulação das 

questões e objetivos da investigação. Além disso, as visitas exploratórias ajudaram-me na 

construção do guião de observação.  

Este inclui as dimensões de comunicação em sala de aula, estilo de liderança do/a professor/a, 

ambiente na sala de aula, criação e aplicação de regras na sala de aula, condução de aula e 

motivação dos alunos para a aprendizagem. A análise documental serviu para complementar 

as observações e entrevistas feitas. Ela incidiu essencialmente sobre os textos de leitura, os 

planos de aula dos professores e análise de fotografias com o fito de recolher informações 

sobre os sistemas de valor, sobre o não-verbal que tem implícitos códigos de comportamento, 

traços culturais, etc. 

4.2. Considerações sobre a análise dos dados  

A análise teve como base não só os conhecimentos teóricos, mas também o meu 

conhecimento enquanto profissional da Educação que trabalha em Santa Cruz. Segundo 

Platton (1988, p.381), «a análise consiste num processo de ordenação dos dados, organizando-

os em padrões, categorias e unidade básicas descritivas, de interpretação que envolve 

atribuição de significado, explicando os padrões encontrados e procurando por 

relacionamento entre as unidades descritivas». (PLATTON, 1988, p.381, Tradução livre do 

autor).  
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Para a análise foi necessário, conforme Geertz (1989, p.20) “ escrever a realidade do algo 

próximo do que ele chamou de “descrição densa” […] Por acreditar que essa forma de análise 

tem sido particularmente útil noutras pesquisas, neste estudo, a análise dos dados foi realizada 

por meio de temas representativos, seguindo basicamente o roteiro de entrevista e o guião de 

observação e de acordo com os objetivos da pesquisa.  

No entanto, não me limitei a procurar as descrições e construir conhecimento a partir da 

interpretação das mesmas. Seguindo as ideias de Velho (1978), para quem a opção por este 

tipo de abordagem significa a construção de conhecimento a partir de uma elaboração 

interpretativa, projetada desde a experiência do pesquisador. A interpretação baseia-se num 

saber “ a piori” desenvolvido na formação científica recebida e deve relativizar os 

estereótipos, elementos “ estranhos”, intrusos, fora de contexto enquanto elementos 

construídos na análise:  

[…] contemporaneamente cabe justamente aos antropólogos reutilizar essas noções, não 

as negando ou invalidando-as ideologicamente, mas apontando a sua dimensão de algo 

fabricado, produzido cultural e historicamente (VELHO, 1978, p. 39). 

Analisei portanto, as relações sociais que se tecem em processos educacionais considerando a 

minha experiência e construindo sentido a partir da minha ação investigativa. Concordo com 

GEERTZ (1989, p.20), quando refere que a «etnografia é confrontada com uma 

multiplicidade de estruturas conceituais, emaranhadas entre si, simultaneamente estranhas, 

irregulares ou inexplícitas».  

Com efeito, no decorrer da pesquisa do campo ocorre a reflexividade ou seja, a modificação 

do caminho traçado inicialmente, a criação de movimento próprio dos dados para que reflitam 

as minhas questões, os ajustes e as reformulações realizadas.  

Considerei, como Bogdan e Biklen (1994, p.205), que a análise é « […] o processo de busca e 

de organização sistemático de transcrição de entrevista de notas de campo e de outros 

materiais que possibilitem a apresentação daquilo que foi encontrado no campo de 

observação».  

Assim, tendo em conta a natureza das informações recolhidas, privilegiei a análise de 

conteúdo. Pretendi detetar aspetos (temas, ideias) que aparecem com alguma frequência no 

discurso dos professores e que remetem para um certo significado dado a uma ideia, 

fenómeno e comportamento na relação educativa que ocorre na sala de aula. Além disso, 
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procurei, a partir do (s) sentido (s) dado (s) pelos atores, confrontar diferentes pontos de 

vistas. Além disso, procurei comparar os discursos com as atitudes e as práticas dos 

professores em sala de aula e fora dela. É de destacar, que passado algum tempo após recolher 

os dados, revisitei por várias vezes o caderno de campo, onde pude dispor de outras 

possibilidades de interpretar o material. Antes de proceder à sua análise, as entrevistas foram 

transcritas e codificadas da seguinte forma: E
1
, E

2
, E

3
, E

4
, E

5
, E

6
, E

7
.  

A letra E significa entrevistado e o algarismo a ordem em que os professores que foram 

entrevistados. As entrevistas foram sujeitas a uma análise de conteúdos com base nas questões 

do roteiro das entrevistas e no agrupamento das mesmas em categorias temáticas, como 

sugerido por Bardin (2008, p.117).  

Com efeito, como salienta esta autora, a prática de análise de conteúdo organiza-se, 

sobretudo, em torno de um processo de perguntas. Elas permitem construir conjuntos, 

primeiro por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género.  

Neste processo tem-se em conta que a questão é basicamente composta por um termo chave 

que indica o significado central do que se quer apreender com o discurso dos entrevistados. A 

frase constituiu a unidade de registo e as respostas dos entrevistados às questões colocadas a 

unidade de contexto.  

Depois de uma primeira leitura flutuante das várias entrevistas, identifiquei as categorias para 

agrupamento das informações, seguindo os temas do roteiro de entrevista e alguns ajustes 

feitos ao mesmo, tendo em conta os temas que emergiram do discurso dos entrevistados.  

De seguida, categorizei as respostas dadas a cada uma das questões, utilizando subcategorias 

específicas e contando a frequência das ideias centrais das unidades de registo colhidas a 

partir de indicadores das mesmas. Procedi de modo semelhante para as notas de campo 

resultantes da observação.  

Tive em conta o guião de observação e as dimensões/categorias que incluía e selecionei nas 

notas de campo os excertos mais pertinentes. Utilizo ainda, imagens fotográficas coletadas 

durante a pesquisa de campo, sabendo que as fotografias, na pesquisa, não assumem o lugar 

da observação, têm apenas a função de registo de dados, na medida em que algumas ações 

precisam ser compreendidas melhor, por serem complexas e a sua simples descrição ser 

insuficiente. As imagens fotográficas foram analisadas tendo em conta as anotações do diário 
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de campo, de uma forma a que favoreçam um maior entendimento das ações ocorridas. Vale 

ressaltar que, nesta pesquisa, as análises dos dados são de natureza predominantemente 

qualitativa e a compreensão detalhada da organização intencional dos eventos têm significado 

potencial, pois ajudam-me a entender diferentes tipos de interações nas situações de ensino e 

aprendizagem e como são vivenciadas nas práticas educacionais analisadas (GAMBOA, 

2004, p.100).  

Além disso, cruzo os dados advindos da perceção dos professores, recolhidos nas entrevistas e 

os resultantes da observação das práticas dos mesmos, bem como das práticas dos alunos do 

1º, 2º, 3º e 5º anos de escolaridade, dentro e fora da sala de aula. Também analiso as 

implicações das práticas ao nível da construção das relações sociais no desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Por fim, analiso os dados do terreno, tendo como referencial teórico os autores referidos no 

trabalho. Procuro fazer uma análise com orientação etnográfica do contexto e do conteúdo do 

discurso dos entrevistados. Esta é norteada por procedimentos e instrumentos etnográficos 

pautados pela descrição, comparação e interpretação dos eventos, de acordo com a perceção 

dos participantes.  

Mas para se conduzir a análise foi necessário, conforme Geertz (1989, p.20) «escrever a 

realidade de algo próximo do que ele chamou de “descrição densa” o que remete à etnografia 

do fazer antropólogo». No entanto, não me limito às descrições, procuro construir 

conhecimento a partir da interpretação das mesmas, seguindo as ideias de Velho (1978), para 

quem a opção por este tipo de abordagem significa “a construção de conhecimento a partir de 

uma elaboração interpretativa, projetada desde a experiencia do pesquisador”.  

A interpretação baseia-se num saber “ a piori” desenvolvido na formação científica recebida e 

deve relativizar os estereótipos, elementos “ estranhos”, intrusos, fora de contexto enquanto 

elementos construídos na análise: 

[…] contemporaneamente cabe justamente aos antropólogos reutilizar essas noções, não 

as negando ou invalidando-as ideologicamente, mas apontando a sua dimensão de algo 

fabricado, produzido cultural e historicamente (VELHO, 1978, p. 39). 

Analiso portanto, as relações sociais que se tecem em processos educacionais, considerando a 

minha experiência e construindo sentido a partir da minha ação investigativa. Concordo com 

(GEERTZ, 1989, p.20) que, “ao descrever, a etnografia é confrontada com uma 
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multiplicidade de estruturas conceituais, emaranhadas entre si, simultaneamente estranhas, 

irregulares ou inexplícitas”. Com efeito, no decorrer da pesquisa do campo ocorre a 

reflexividade ou seja, a modificação do caminho traçado inicialmente, a criação de 

movimento próprio dos dados para que reflitam as minhas questões, os ajustes e as 

reformulações realizadas. Neste estudo procuro uma aproximação a uma abordagem 

interpretativa.  

Foi com vontade de ir além das descrições, no processo de análise que optei pela apresentação 

de temas, enquanto espaço aberto de discussão e problematização, permitindo dar voz aos 

professores e tornar visíveis as suas práticas. Em síntese, a análise de dados foi orientada no 

sentido de organizar, de modo sistemático, o que se foi acumulado ao longo da investigação, 

com intenção de possibilitar a sua compreensão.  
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CAPITULO V - AS PERCEÇÕES DOS PROFESSORES 

 

Neste capítulo procederei a uma apresentação de forma descritiva dos dados que dizem 

respeito às representações dos professores, veiculadas através das respostas dadas às 

entrevistas realizadas, com o fito de atingir os objetivos traçados para este estudo. 

5.1 A relação professor/a e aluno/a e as suas características  

As entrevistas realizadas permitiram-me perceber que a relação professor/a e aluno/a é um 

processo fundamental para alcançar os objetivos do ensino-aprendizagem principalmente em 

sala de aula. Um bom relacionamento interpessoal entre o professor/a e aluno/a é uma das 

prioridades no sistema educacional e requer respeito, ambiente alegre, capacidade de ouvir e 

de falar.  

Concordo com DelPrette e DelPrette (2004, p.143), quando eles referem que os “encontros 

socias não ocorrem no vazio”. «Eles se dão em determinados contextos e situações específicas 

e são regidos por normas da cultura mais ampla ou da subcultura».  

Do discurso dos docentes extraí a ideia que as características percebidas da situação e do 

contexto onde ocorrem os encontros comunicativos com os alunos seriam favoráveis a um uso 

competente das habilidades sociais. O tipo de relação descrito pelos professores contribui para 

a maximização de ganhos para si e para os alunos com quem interagem. O quadro abaixo 

apresenta as características gerais e o tipo de relação que os professores entrevistados 

entretêm com os seus alunos. 

Quadro nº 3 - A relação professor/a e aluno/a e as suas características 

Categoria Sub-categoria Indicadores Entrevistados 

Tipo de relação 

professor/a e 

aluno/a na sala de 

aula. 

Características da 

relação 
  

Aberta 

-Meus alunos sentem 

sempre a vontade para 

perguntar e responder. 

E
1
, E

4
, E

5
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De Confiança e 

respeito 

-A minha relação com os 

meus alunos é uma 

relação de, confiança; a 

minha relação com os 

meus alunos é uma 

relação sobretudo de 

respeito. 

E
3
, E

6
, E

7
 

Tolerância 

-A minha postura como 

professora é de 

tolerância. 

E
4
 

Amizade -Uma relação familiar. E
2
, E

4
, E

7
 

 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  

Constatei que as principais características da relação entre o/a professor/a e os alunos são: a 

confiança, o respeito e a amizade. Além disso, ela é aberta. Verifiquei que os entrevistados 

têm a consciência da relação de troca e procuram criar um ambiente, contribuindo para a 

facilitação dos conhecimentos dos alunos e para a construção de um coletivo social. 

Com efeito, conforme mencionam Berger e Luckmann (1993), no processo de socialização o 

aluno/a desenvolverá a sua identidade através do fenómeno de identificação com 

professor/professora. Os discursos dos entrevistados apontam para uma perspetiva pessoal da 

relação professor/a e aluno/a, baseada em valores essenciais inerentes às relações humanas 

que devem orientar a postura dos professores.  

Além disso, o tipo de relação que se privilegia é familiar:  

“Como eu sei que o comportamento dos alunos do 5º ano de escolaridade é muito 

diferente dos do 1º e 3º ano, a minha postura como professora é de tolerância, de uma 

relação familiar e aberta com os meus alunos ” E
4
.  

Os entrevistados mostraram que conseguir um bom relacionamento entre o/a professor/a e o 

aluno/a é necessário para o processo de ensino-aprendizagem e prevalece sobre os demais 

fatores do contexto escolar. Assim, posso considerar que no entendimento dos entrevistados a 

relação professor/a e aluno/a é definida como algo muito importante. Além das características 

acima referidas considero que a relação entre os professores e os alunos é influenciada pelo 

estilo de liderança daqueles. Embora o discurso dos entrevistados, apresente poucas 

informações relativamente a esse aspeto, pude identificar elementos dos estilos de liderança, 

autoritário e democrático.  
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Entendo por estilo de liderança, o conjunto de conhecimentos e a capacidade de influenciar o 

comportamento dos alunos. Constatei que o estilo pode ser autoritário, significa que a 

“professora é um modelo a imitar” (E
1
), não questionado e que serve de exemplo 

irrepreensível para os alunos. Também notei elementos que se referem ao estilo democrático. 

Este relaciona-se tanto com a postura de troca de ideias entre professor/a e alunos como com 

as estratégias de resolução de conflitos.  

Com efeito, uma boa parte dos entrevistados afirmaram que utilizam o diálogo e o 

aconselhamento para resolver conflitos entre os alunos (E
1
, E

5
, E

6
, E

7
). Ainda os 

entrevistados E
2
 e E

4
, declararam que a mediação é uma das estratégias de resolução de 

conflitos. Em síntese, os entrevistados apontam para uma relação entre os professores e os 

alunos que é aberta e democrática, que pretende incluir todos os alunos da sala de aula. Será o 

mesmo na prática? Para responder irei apoiar-me nas observações feitas em sala de aula. 

5.2. Perfil e funções dos professores no processo educativo 

 

Os estilos de liderança remetem para a perceção do perfil e da função dos professores no 

processo educativo. Entendo o perfil de professor/a como o conjunto de conhecimentos, 

capacidades e habilidades pessoais e profissionais. Quanto às funções do/a professor/a 

percebo que constituem um conjunto de atividades profissionais dentro do contexto educativo, 

nomeadamente, ministrar/conduzir aulas de acordo com os objetivos a serem alcançados. 

O quadro que se segue apresenta a perceção dos entrevistados sobre o perfil e os papéis de 

professor/a no âmbito do processo educativo. 

Quadro nº 4 - Perfil e funções dos professores no processo educativo 

Categoria Sub-categoria Indicadores Entrevistados 

 

Características do 

perfil dos 

professores. 

Ter conhecimentos 

científicos e 

didáticos 

-Ter sabedoria E
1
, E

3
, E

5
, E

6
 

Ser responsável  E
4
 

Ser eficaz -Notar que o objetivo 

está a ser atingido. 

E
4
 

 

 

 

Transmitir conteúdo 

de forma responsável 

-Professor ciente 

daquilo que transmite. 

E
1
,E

5
 

Comunicar de forma -Ser bom comunicador. E
2
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Funções dos 

professores. 

adequada 

Orientar e facilitar o 

processo de ensino e 

aprendizagem 

-Papel de animador. E
2
, E

6
 

Inovar -Inovar sempre, 

alcançar expectativa 

dos alunos. 

E
4
 

 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  
 

Percebi que uma das características essenciais do perfil do/a professor/a, é o domínio de 

conhecimentos científicos e didáticos, “possuem sabedoria”. Além disso, E
4
 afirmou que o/a 

professor/a deve ser responsável e eficaz no processo do ensino e aprendizagem, isto é, deve 

verificar se os objetivos do processo educativo estão a ser atingidos.  

De igual forma, uma das funções essenciais do/a professor/a é transmitir os conteúdos, de 

forma responsável e apoiando-se na sua sabedoria. No entanto, constatei no discurso de E
2
 
 
e 

E
6
, que o/a professor/a, exerce uma função de orientador e facilitador do processo de ensino 

e aprendizagem, baseando-se na comunicação e na animação. Além do mais, o/a professor/a 

deve desempenhar a função de inovador, tendo em conta as expectativas dos alunos.  

Essa perceção do perfil do/a professor/a é a sua postura de facilitador da aprendizagem dos 

alunos, aguçando seu poder de argumentação ensinar e aprender têm que ver com o esforço 

metódico dos professores e dos alunos, “de desvelar a compreensão de algo e com o empenho 

igualmente crítico de aluno/a de ir entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de 

desenvolvimento que o/a professor/a deve deflagrar” (FREIRE, 2002, p.133-134). Em suma, 

constatei que os discursos dos entrevistados focam as características essenciais do perfil e das 

funções dos professores, relacionadas com aspetos didáticos e pedagógicos e não tanto com os 

aspetos relacionais e sociais. 

5.3. Perfil e funções dos professores, relacionados com a gestão dos aspetos sociais na 

base do processo de ensino-aprendizagem 

 

O quadro que se segue apresenta, segundo o discurso dos entrevistados, elementos julgados 

essenciais na gestão dos aspetos sociais na base do processo de ensino-aprendizagem e que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Eles referem-se tanto ao 

perfil como às funções dos professores.  
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Quadro nº 5 - Perfil e funções dos professores, relacionados com a gestão dos aspetos sociais na base do 

processo de ensino-aprendizagem 

Categoria Sub-categoria Indicadores/excertos 
Entrevistad

os 

 

Perfil dos professores 

relacionados com a 

gestão dos aspetos 

sociais do processo de 

ensino e 

aprendizagem na sala 

de aula. 

 

 

Professor/a como 

modelo/referência 

social 

- Sou considerado pelos meus 

alunos como um modelo em tudo 

que eu digo e faço. 

- O papel de uma professora é 

não só ensinar, mas também ser 

uma cidadã capaz de exercer 

uma cidadania com competência 

e responsabilidade. 

E
1
, E

2
, E

3
, 

E
4
 

 Ser sociável -Ser uma pessoa sociável. E
2
, E

7
 

 Ser respeitador 

-Competência do docente para 

gerir relações sociais: respeito a 

si e aos outros. 

E
2
, E

3
, E

5
 

 
Ter um saber 

profissional 

(didática) 

-Ter conhecimento da didática e 

de como utilizar esses 

conhecimentos. 

E
1
, E

4
 

 
Ter alta estima 

por si e pela 

profissão 

-Auto-estima elevado, confiança 

e amor pela profissão. 
E

7
 

Funções dos 

professores 

relacionados com a 

gestão dos aspetos 

sociais do processo de 

ensino e 

aprendizagem na sala 

de aula. 

Partilhar ideias e 

valores sociais 

comuns 

-Temos uma boa ligação e 

compartilhamos as nossas 

ideias. 

E
5
 

 
Partilhar o 

espaço social e o 

tempo 

- Metade do meu dia está 

relacionada com eles. 

- Tanto eu como os meus alunos 

fazemos parte da mesma 

sociedade. 

E
2
, E

3
, E

7
 

 

Ser orientador e 

facilitador no 

processo de 

ensino e 

-Papel de intermediário e de 

ajuda ao aluno. 

-No desenvolvimento pessoal e 

social do aluno o professor tem 

E
2
, E

3
, E

6
, 

E
7
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aprendizagem o papel de orientador. 

 Fazer a ligação 

com a família 

-O papel da professora (…) é 

procurar informações sobre 

quem é a família do aluno e que 

problema existe na família. 

E
4
 

 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  
 

Apurei que os professores devem constituir um modelo, uma referência. O modelo 

privilegiado é o de um cidadão competente e responsável. Com efeito, segundo um dos 

entrevistados “o papel de um professor é não só ensinar, mas também ser um cidadão capaz 

de exercer uma cidadania com competência e responsabilidade” (E
3
).  

Concordo com esta afirmação apoiando-me em Libânio (1994, p.250) quando esclarece que 

«o trabalho docente nunca é unidirecional, o professor não deve apenas transmitir 

informações, fazer perguntas, mas também ouve os alunos, deve dar-lhes atenção e cuidar 

para que se expressem, a expor opiniões e dar respostas sobre o ensino-aprendizagem».  

Estas ideias podem ser reforçadas com as funções mais importantes do/a professor/a, na 

óptica dos entrevistados, partilha de ideias e valores sociais comuns, nomeadamente o 

respeito como já me referi em parágrafos anteriores. Ainda os entrevistados afirmaram que 

professor/a deve ser respeitador e sociável, integrando estes dois elementos a competência de 

gerir as relações sociais na base do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, 

contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  

A detenção de um saber profissional referente à didática constitui também um elemento do 

perfil necessário à gestão as relações sociais na base do processo de ensino e aprendizagem. 

No que tange, às funções dos professores apurei, do discurso dos entrevistados que, para além 

da orientação e de facilitação do processo de ensino-aprendizagem a partilha de espaço social 

e de tempo com os alunos é uma marca importante na prática docente.  

Com efeito, alguns professores declaram que passam mais de metade do dia com os alunos e 

que estão todos inseridos na mesma sociedade (E
2
, E

3
, E

7
). A função dos professores de fazer 

a ligação com a família é das menos evocadas pelos professores o que me leva a questionar 

essa relação, pois como afirma Piaget (1997, p.50) uma ligação estreita entre os professores e 

os pais leva pois muita coisa mas que a uma informação mutua: este intercâmbio acaba 

resultando em ajuda reciproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos.  
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Ao aproximar-se reciprocamente a família dos professores, proporciona-se uma visão da 

responsabilidade da vida dos filhos a escola. Em síntese, os valores e habilidades socias dos 

professores que parecem estar mais relacionados com o processo de ensino-aprendizagem em 

sala de aula são: respeito, tolerância e solidariedade; partilhar e reforçar esses valores comuns 

apoiando-se neles para facilitar e orientar o processo educativo. 

5.4. As bases sociais da relação educativa  

Todos os professores inquiridos declaram que a relação professor/a e aluno/a possuem bases 

sociais. Assim, nesta secção pretendo analisar estas, segundo o discurso dos entrevistados, 

tendo em conta os valores sociais que os mesmos declaram estar na base da relação 

professor/a e aluno/a. Também considero as características do perfil e funções dos professores 

que o permitem gerir os aspetos sociais na base do processo educativo.  

Quadro nº 6 - Valores sociais na base da relação educativa 

Categoria Sub-categoria Indicadores 
Entrevista

dos 

Valores sociais 

que orientam a 

prática dos 

professores. 

 

 

 

 

Tolerância 

 

-Os valores sociais que orientam a 

minha prática: (…) ser tolerante. 

 

E
1
, E

3
, E

6
 

Solidariedade 

-Os valores sociais que orientam a 

minha prática são: (…) a 

solidariedade. 
E

1
, E

3
 

Comprometimento (…) Ter um espírito de compromisso. E
1
 

Transparência (…) Ser transparente. E
1
 

Respeito 
-Os valores sociais que orientam a 

minha prática são: o respeito. 
E

2
, E

3
, E

7
 

Civismo 
-Os valores sociais que orientam a 

minha prática são: o civismo. 
E

4
 

Amor e Amizade 

-Os valores sociais que orientam a 

minha prática são (…) e sobretudo o 

amor 

 

E
3
, E

5 

 

Valores sociais 

associados às 

relações 

professor/a e 

aluno/aluna em 

sala de aula 

Tolerância 
-Os aspetos sociais presentes na sala 

de aula (…) são: clima de tolerância 
E

1
 



___________________________________________________________________________ 

 - 67 - 

 

 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  
 

Com base no quadro acima notei que os valores sociais associados ao perfil dos professores e 

que orientam a prática dos mesmos, considerados mais importantes são, em primeiro lugar, o 

respeito e a tolerância e depois a solidariedade, amor e amizade. Quanto aos valores sociais na 

base nas relações professor/a e aluno/aluna em sala de aula, o respeito é tido como o mais 

essencial nos dizeres dos entrevistados.  

Também os valores de confiança, solidariedade, ordem e disciplina são considerados 

relevantes. Notei ainda que o amor e a amizade são valores presentes na relação educativa. 

Para Postic (2000, p.32), “a relação pedagógica é um conjunto de relações sociais 

estabelecidos entre o professor/a e os alunos para alcançar objetivos educativos, numa 

determinada estrutura institucional, relações, essas, que apresentam características cognitivas 

e afetivas e que tem um desenvolvimento e vivem uma história”.  

Neste pressuposto é de admitir que a influência do/a professor/a sobre os alunos vai além dos 

conhecimentos e habilidades que o mesmo ensina. Contudo, para compreender o contexto de 

valores sociais da relação educativa torna-se necessário compreender a evolução do especto 

pedagógico e a influência deste na ação docente. Resumindo posso considerar que o respeito é 

um dos valores sociais mais importantes no processo educativo.  

 

Cont. 

 

Valores sociais 

associados às 

relações 

professor/a e 

aluno/aluna em 

sala de aula 

Respeito 

-Os aspetos sociais presentes na sala 

de aula são: respeito. 

 

E
1
, E

3
, E

6
, 

E
7
 

Solidariedade 

-Os aspetos sociais presentes na sala 

de aula são: (…) solidariedade E
2
, E

3
, E

4 

  

Confiança e 

harmonia 

-Os aspetos sociais presentes na sala 

de aula são: (…) confiança e 

harmonia. 

(…) São: confiança, paz (…) 

E
3
, E

5
, E

6
 

Ordem e 

disciplina 

-Os aspetos sociais presentes na sala 

de aula são: ordem, a disciplina. 

(…) Clima de justiça. 

E
3
, E

5
, E

7
 

Amor e amizade (…) Clima de amor, bondade. E
1
, E

2
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5. 4.1. Os elementos/fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos 

Nesta secção apresento e analiso os elementos/fatores que influenciam a aprendizagem dos 

alunos na perceção dos entrevistados. Procurei categorizar e sintetizar as respostas dadas no 

quadro que se segue. 

Quadro nº 7 - Fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem 

Categoria Sub-Categoria Indicadores/excertos Entrevista

dos 

 

 

 

 

Fatores que 

influenciam 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

relacionados com 

os alunos. 

 

Comportamento de 

indisciplina e 

desrespeito 

 

-Violência, indisciplina 

 

 

 

E
1
, E

3
, E

6
, 

E
7
 

Comportamento de 

falta de solidariedade 

- Os problemas dos alunos que 

penso estar relacionados com 

aspetos sociais são (…) faltas de 

solidariedade, falta de iniciativa 

(…) 

E
3
 

Comportamento de 

falta de iniciativa E
3
 

Diversidade social dos 

alunos (origem 

familiar e social 

diferente) 

-O fator de diversidade também 

dificulta a relação, uma vez que 

cada aluno vem de uma família 

diferente. 

 

E
1
, E

2
, E

4
, 

E
5
 

Motivação e 

expectativa dos alunos 

-O professor deve trabalhar com 

as suas verdadeiras motivações, 

sonhos, potenciais e anseios [dos 

alunos] … 

E
1
 

Falta de estudo -Falta de estudo por parte dos 

alunos. 
E

5
, E

7
 

Fatores que 

influenciam 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

relacionados com 

os professores 

 

 

Relação entre 

professores e família: 

distanciamento entre 

professores e família 

 

-Falta de diálogo entre 

professores e pais e 

encarregados de educação. E
3
, E

4
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Cont. 

Fatores que 

influenciam 

processo de 

ensino e 

aprendizagem 

relacionados com 

os professores. 

 

Relação entre 

professores e família: 

proximidade entre 

professor/a e família 

-Ter diálogo com pais e 

encarregados de educação. 

 

E
4
 

Tipo de relação entre 

professores e alunos: 

respeito e diálogo 

-Respeito entre professor e 

alunos. 

 

E
2
, E

4
 

Tipo de relação entre 

professores e alunos: 

homogeneização dos 

alunos 

-Todos devem ser trados por 

igual com maior cuidado 

principalmente se há alunos com 

NEE. 

 

E
6
, E

7
 

Postura dos 

professores- 

incoerência 

-Os fatores que influenciam e 

dificultam a relação professor e 

aluno são: falta de coerência por 

parte do professor. 

 

 

E
3
 

 

 

 

Condições 

escolares. 

Défice de recursos 

(materiais, espaço…); 

-Falta de material didático e 

quando um aluno tem falta de 

material não consegue entender 

os conteúdos escolares. 

E
2
, E

3
, E

5
, 

E
6
, E

7
 

Aplicação de normas 

pedagógicas; 

-As condições escolares são: 

seguir o programa anual (…) [e] 

mesmo que os alunos do 1º ano 

não atinjam os objetivos, 

transitam de classe (…) 

E
4
 

Relação professores e 

Direção da Escola, 

-As condições escolares são: (…) 

a relação professor, direção e 

outros funcionários da escola. 

E
3
 

Ambiente/Clima 

escolar; 

- A escola é a nossa segunda 

casa. 

- A escola é um espaço em que as 

crianças consolidam grande 

parte das relações afetivas com 

os outros. 

E
1
 

 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  
 

Destaquei do discurso dos entrevistados que os comportamentos de indisciplina, violência e a 

diversidade de origem social dos alunos são os fatores relacionados com os alunos que mais 

dificultam o processo de ensino-aprendizagem. Com efeito, alguns entrevistados reconhecem 

que há alunos que reproduzem comportamentos violentos e o espírito de violência 
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vivenciados na família e “por mais que a professora faça não consegue impedir tal espírito” 

(E
1
).  

Efetivamente, os problemas familiares (família desestruturada) refletem-se no contexto 

escolar através do comportamento dos alunos. Outro considera ainda que os alunos 

provenientes das “classes altas têm mais capacidade de aprendizagem” (E
5
).  

Conforme Bourdieu (1998, p. 41-42), «é a herança cultural a primeira responsável pela 

diferença inicial da criança na escola uma vez que cada família transmite a seus filhos certo, 

capital cultural e certo sistema de valores que contribui para definir, entre outras coisas, as 

atitudes face ao capital cultural e a instituição escolar». Assim, quanto mais elevada for a 

categoria social e, consequentemente, o nível cultural dos pais e dos avós, mais elevam as 

integridades de êxito escolar da criança.  

A indisciplina por parte dos alunos tornou-se um dos principais desafios a enfrentar pelos 

professores. Ela tem na base a aprendizagem de regras essenciais para a convivência e as 

relações tanto na escola como na família. Como refere Estrela (1994, p.17) «o conceito de 

indisciplina relaciona-se intimamente com o de disciplina e tende normalmente a ser definido 

pela sua negação ou privação, ou pela desordem proveniente da quebra de regras 

estabelecidas».  

Sendo assim é de lembrar que a partir do momento que uma criança entra na escola, passa a 

ser partilhada por dois mundos, o familiar e o escolar. Daí a importância do contato entre 

esses dois mundos. A maior parte dos professores dizem ter em consideração a origem 

familiar e social dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no que tange a 

motivação dos mesmos. Trata-se de um discurso baseado no princípio de valorização da 

diversidade na aprendizagem. Um outro fator que influencia no processo de ensino-

aprendizagem é a falta de estudo a que se associa o distanciamento entre professor/a e a 

família. Com efeito, a família tem um papel importante na educação dos alunos.  

Na verdade os pais devem ser considerados enquanto modelos de identificação para os filhos. 

O seu envolvimento no processo de ensino-aprendizagem significa dar prova da importância 

da educação para a família e contribuir para a motivação e o desenvolvimento de atitudes e de 

comportamentos responsáveis. O “ […] diálogo com pais e encarregados de educação” (E
4
) 

é considerado como um fator importante e que favorece a aprendizagem. 
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É neste sentido Rocher (1989), refere que:  

A família é um núcleo básico da comunidade humana […], ele define a família 

tradicionalmente, como um grupo formado por um homem, uma mulher e pelos filhos 

que nascem dessa união. Conforme ele o conceito de família está diretamente ligado a 

estruturas sociais, evolui com elas, obedecendo, socializações e leis da conformidade 

(ROCHER, 1989, p.153).   

O tipo de relação existente entre o/a professor/a e aluno/a é também um fator influenciador 

destacado, sendo dependente da postura de professor/a que nem sempre é coerente (E
3
), pode 

ser de respeito e diálogo com os alunos ou de homogeneização e de diferenciação destes 

quando for necessário, “todos devem ser tratados por igual com maior cuidado 

principalmente se há alunos com Necessidades Educativas Especiais” (E
6
, E

7
). Esses tipos de 

relações são apresentados na perspetiva de criação das condições necessárias a um clima de 

trabalho de aprendizagem. Somente um dos entrevistados refere-se ao ambiente/clima escolar 

como sendo uma das condições que influencia o processo de ensino-aprendizagem. O tipo de 

ambiente/clima referido é familiar.  

Com efeito, “a escola é a nossa segunda casa; a escola é um espaço em que as crianças 

consolidam grande parte das relações afetivas com as outras” (E
1
). É neste sentido que 

concordo com Costa (2003, p. 131) quando ele refere que «a escola eficaz é aquela que, ao 

longo dos tempos construiu um sistema de crenças, suportado por formas culturais que 

atribuam significado ao processo educativo».  

A maioria dos entrevistados concorda que o défice de recursos (materiais, infra-estruturas…) 

constitui a condição escolar que mais afeta, pela negativa, o processo de ensino e 

aprendizagem. A aplicação de normas pedagógicas e a relação entre os professores e a 

Direção da Escola são condições também evocadas e que afetam o processo, sem contudo ser 

dito em que sentido.  

Em síntese, posso considerar que os entrevistados mostram-se preocupados com o 

comportamento de indisciplina dos alunos que afeta o processo de ensino e aprendizagem. 

Reconheceram ainda, que nem sempre há uma aproximação dos pais e encarregados da 

educação da escola, o que dificulta a partilha de valores e de comportamentos sociais 

valorizados tanto na educação familiar como escolar. Estes são os fatores que mais 

influenciam o processo educativo.  
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Daí a importância das relações sociais no processo de ensino e aprendizagem. Para a maioria 

dos entrevistados, as relações sociais são importantes na medida em que permitem um 

ambiente propício ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Com efeito, a 

aprendizagem e a partilha dos valores sociais contribui para os que alunos aprendam a ser 

sociáveis (E
1
), para que haja uma boa relação entre professor/a e o aluno/a, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem. Por conseguinte, o desenvolvimento de competências 

sociais nos alunos é um dos elementos essenciais da socialização na escola e da preparação 

dos mesmos para uma adequada integração na sociedade. 

5.4.2. O desenvolvimento de competências sociais nos alunos  

Esta secção visa analisar as opiniões dos entrevistados sobre estratégias para o 

desenvolvimento de competências sociais nos alunos. Entendo por competências sociais, 

conjunto de capacidades que o/a professor/a deve possuir, talento que justifica o desempenho 

da compreensão e personalidade dos alunos. O quadro que se segue apresenta as informações 

essenciais recolhidas. 

Quadro nº 8 - O desenvolvimento de competências sociais nos alunos  

Categoria Sub-categoria Indicadores Entrevistados 

 

Estratégias e 

posturas para 

desenvolver 

competências 

sociais nos 

alunos. 

 

Apoiar no “saber 

profissional de 

professor/a” 

(didático 

pedagógico) 

 

- Utilizo a minha sabedoria, 

para que eu possa fazer com 

que os alunos entendam o 

processo do ensino. 

E
1
, E

5
 

Utilizar métodos 

pedagógicos 

participativos 

-Utilizo diálogo e questões a ser 

aprendidos. E
3
, E

4
, E

5
, E

6
, E

7
 

 

Fomentar os 

valores sociais (do 

bem) 

-Para desenvolver as 

competências sociais nos 

alunos, incentivo os meus 

alunos a fazerem o bem. 

- Saber como reagir para 

transmitir a confiança nos 

alunos. 

E
1
, E

2
 

Fonte: Entrevista dos professores observados no ano lectivo: 2012/13  
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Analisando as respostas dos entrevistados, percebi que a utilização de métodos pedagógicos 

participativos, baseados no diálogo, na interação entre professor/a e aluno/a como sendo as 

estratégias mais utilizadas para desenvolver competências sociais nos alunos.  

Além disso, alguns professores declaram apoiar-se no seu conhecimento didático, de forma 

geral. O fomento ou o reforço de valores sociais na base de comportamentos valorizados 

(partilha, solidariedade, ….) são também evocados, mas não com tanta frequência, o que me 

leva a questionar se somente a aplicação de métodos ativos bastaria para desenvolver as 

competências sociais nos alunos.  

Com efeito, a competência de uma pessoa humana é refinada quando ela interage com os 

outros e tem capacidade de agir em reposta de uma dada situação do dia-a-dia. Acredito que o 

desenvolvimento das competências sociais ganha uma dimensão importante, nomeadamente 

através do aprender fazendo.  

Assim, o processo de ensino-aprendizagem deve ser facilitador da prática de competências 

sociais e, dessa forma, contribuir para a preparação dos alunos como atores sociais. Concordo 

com Perrenoud (1999) «quando ele afirma que construir uma competência significa aprender 

a identificar os conhecimentos pertinentes para resolver uma situação ou problema».  

Assim de acordo com o autor, «os esquemas mentais que possibilitam gerar competências são 

construídos em treinamento a partir de experiencias renovadas, situações ou problemas 

criados para desafiar a descoberta de uma solução» (PERRENOUD, 1999, p.10). Em síntese, 

constatei que os entrevistados concordam que o uso de métodos ativos é essencial para 

desenvolver competências sociais. 
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CAPÍTULO VI - AS PRÁTICAS DENTRO E FORA DA SALA DE AULA 

 

Neste capítulo apresento as informações recolhidas a partir das aulas observadas, 

sistematizadas e documentos de notas de campo e que foram categorizadas segundo diferentes 

temas. 

6.1. A relação entre os professores e alunos, no processo de ensino e aprendizagem  

As observações das interações na sala de aula definem as formas de atitudes, comportamentos 

e condições do trabalho docente. Relações humanas, embora complexas, são peças 

fundamentais na realização comportamental e profissional de um indivíduo. O ensino é uma 

das formas mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores no 

processo educativo.  

Durante as observações na Escola Satélite Nº 1 do Concelho de Santa Cruz, constatei que a 

interação professor/a e aluno/a, é um especto fundamental da situação didática, tendo em vista 

o alcance dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem. Conforme Libânio (1994, 

p.249), «a interação professor/a e aluno/a diz respeito à forma de comunicação do conteúdo 

escolar e às tarefas escolares indicadas aos alunos».  

Neste sentido de acordo com as minhas observações a interação professor/a e aluno/a é 

baseada numa relação de cooperação, respeito e de desenvolvimento dos conteúdos escolares. 

Os professores e alunos são sujeitos interativos e ativos no processo de construção de 

conhecimento. Neste sentido concordo com Vigotsky (1998, p.101), onde ele refere que «o 

bom aprendizado é somente aquele que se adianta no desenvolvimento no trabalho escolar». 

Observei que as interações na sala de aulas são baseadas no diálogo entre os professores e os 

alunos. É nesse espaço que a professora observa seus alunos, identifica suas conquistas e suas 

dificuldades e os conhece cada vez melhor. (ver foto de aula de língua portuguesa) 
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Figura 1- Professora e alunos numa aula de língua portuguesa (leitura e interpretação de texto) 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

 

O espaço da classe apresenta-se sempre marcado por um ambiente cooperativo, de modo a 

favorecer o desenvolvimento e as manifestações das diferentes formas de aprendizagem. 

Permite ao mesmo tempo promover a interação entre os distintos significados aprendidos 

pelos alunos, ou criados por eles, a partir das propostas de trabalho que realizam e dos 

desafios que vencem quando apresentam os trabalhos em grupo ou quando explicam, no 

quadro de giz, as atividades propostas pela professora.  

 

Isto levava os alunos a participarem de uma forma ativa no processo de aprendizagem. 

Apostura dos professores é não só de dar orientações para a realização dos trabalhos, correção 

dos mesmos, mas sobretudo de manter a ordem na sala de aula, chamando a atenção dos 

alunos. A intervenção pedagógica dos professores visa despertar e manter os interesses dos 

alunos.  

 

Face ao entusiasmo dos alunos demonstrado nas aulas observadas no dia 29/11/2012, 

considero que a professora incentiva e encoraja a iniciativa dos alunos. Sendo assim o 

reconhecimento da escola como espaço de socialização, parte do pressuposto de que «a 

elaboração do saber implica expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social» 

(SAVIANI, 2000, p. 91).  

 

Na resolução dos conflitos entre alunos em sala de aula, os professores apresentam-se como 

intermediários que atuam dialogando sobre os atos acontecidos e chamando atenção para o 

comportamento adequado na sala de aula. Os professores não só ensinam, como também 

fazem respeitar valores e regras de boa convivência, o que contribui para facilitar o ensino-
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aprendizagem. Sendo assim, os professores são os que garantem a difusão, cumprimento e a 

aprendizagem de regras sociais. Quando o/a professor/a interfere, o seu papel é bem claro e 

reconhecido pelo/a aluno/a. De acordo com as minhas observações, a interação entre os 

professores e os alunos baseia no respeito, na dignidade, no grau de abertura à comunicação.  

 

Quanto maior é esse grau de abertura à comunicação, maior é a dinâmica das relações na sala 

de aula, o que leva os alunos a se interessarem pelas aulas em diferentes disciplinas. Notei 

ainda, a importância da existência de uma relação de amizade entre o/a professor/a e aluno/a. 

Com efeito, apresentando-se os professores como amigos de todos, conseguem captar a 

atenção dos alunos e transmitir conhecimento, a convivência agradável é fundamental. (ver 

foto de Professora e alunos na atividade sobre as letras do alfabeto). 

 

Figura 2 - Professora e alunos do 1º ano na orientação de atividades (letras do alfabeto) 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

 

Em síntese, na interação professor/a e aluno/a estabelecida no decurso das atividades de 

aprendizagem, influência, de forma decisiva, aspetos tais como: o processo de socialização 

em geral, a aquisição de aptidões e de habilidades de controlo dos impulsos agressivos por 

parte dos alunos, entre outros. 

6.2. A comunicação na sala de aula 

A observação foi feita através dos aspetos como: ambiente de estudo, comportamento, 

vocabulário, tom de voz, simpatia, aparência, e a movimentação dos professores em sala de 

aula. Também foi possível observar assuntos paralelos propostos pelos observados, reação 

dos alunos com os professores, manifestações dos alunos e os tipos de linguagem utilizados 

pelos grupos da escola em estudo.  
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Foi possível perceber que a linguagem verbal, é o tipo mais utilizado, constituída na fala oral 

e escrita, onde os grupos analisados utilizam mensagem comum. Também a linguagem 

corporal foi expressa ao longo da transmissão da mensagem: através de expressões, olhares, 

gestos, etc.  

Como refere Gahagan (1980, p.37), «as pessoas quando interatuam falam […] contudo, 

enquanto falam, as pessoas também manifestam uma complexa sequência de movimento 

corporal, na forma de olhares, de expressões faciais, mudanças de postura, gesto etc.». A 

facilidade da comunicação entre professor/a e aluno/a na sala de aula pareceu-me ser algo 

natural.  

Os professores observados revelaram-se bastante participativos e interessados, já que 

utilizaram diversas metodologias, procurando focar a aprendizagem. Houve sempre diálogo 

que permite aos alunos expor conhecimentos previamente adquiridos e, em simultâneo, 

reproduzirem saberes, a partir da leitura e exploração dos textos.  

Reparei também que a minha presença, ao fundo da sala, não os intimidava de forma alguma, 

podendo assim observá-los. Deste modo, observei que os professores prestavam apoio aos 

alunos que manifestavam muita insegurança e dificuldades de comunicação. Passadas 

algumas aulas, notei que os observados prestavam apoio individualizado, demonstravam 

dedicação e feedback positivo, para reforçar a comunicação em sala de aula.  

Constatei que a comunicação é a base da relação entre o/a professor/a e o/a aluno/a, sendo a 

comunicação verbal a mais utilizada. Notei que existem rotinas comunicacionais no início e 

na conclusão da aula. Assim, todos professores quando chegam à turma, dão bom dia ou boa 

tarde aos alunos e estes respondem em coro. Após o desenvolvimento da aula, concluem 

perguntando aos alunos se já entenderam.  

Observei que existem alunos que participam por iniciativa própria colocando questões, 

dúvidas sobre os conteúdos e abordam o que aprendem, a sua realidade quotidiana, partilham 

as suas experiências com os colegas e os professores. Participam ativamente na construção da 

sua aprendizagem. Por outro lado, observei que há alunos que não participam e não tomam a 

iniciativa de fazer perguntas, só respondem ao que os professores solicitam.  

São incapazes de perceber que os professores são sujeitos comunicativos no processo 

educativo, o importante seria que todos os alunos participassem, porque a interação verbal é 
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uma das bases essenciais do processo de ensino-aprendizagem. Como esclarece Bakhtin 

(1997, p.108) «o trabalho de comunicação constitui em práticas especificamente humanas, de 

carácter eminentemente social, as quais traduzem com clareza a exploração e distância 

existente entre o mundo natural e a realidade social». 

Figura 3 - Comunicação numa aula de língua portuguesa, com os alunos do 5º ano 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

 

O clima de diálogo na sala de aula favorece a aprendizagem dos alunos interessados. 

Contudo, constatei que os alunos da escola onde realizei a minha investigação, principalmente 

os do 5ºano de escolaridade, em sua quase totalidade, são adolescentes, que estão numa fase 

de grandes conflitos interiores e de busca de auto-afirmação, sendo necessário que os 

professores se desdobrem para poderem manter a disciplina, manter os alunos atentos e 

também despertar o interesse na comunicação.  

Tal como refere Estrela (1994, p.60) “ todo o ato pedagógico é essencialmente um ato de 

comunicação visando induzir a aprendizagem de saber”. Percebi que na sala de aula a 

comunicação pode ser um ato produtivo, auxiliando os professores e os alunos na construção 

de informação; pode ser um meio que reduz o conflito, pois permite que ambos se 

reconheçam, se entendam e se descubram como seres humanos.  

A comunicação proporciona aos professores e alunos/as, a possibilidade de expressarem seus 

pensamentos para crescerem na opinião dos outros. Constatei que a comunicação entre 

professor/a e aluno/a é facilitada nos momentos informais, nomeadamente, durante o 

intervalo. Com efeito, os alunos aproximam-se dos professores, trocam ideias e experiências, 

expressam suas opiniões, o que cria situações para, posteriormente, serem utilizadas em sala 

de aula.  
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De acordo com as observações, avanço que os professores criam situações de comunicação 

entre os alunos, com o propósito educativo, buscando meios e caminhos, de acordo com a 

situação e os níveis escolares. Tomo como exemplo o que acontece durante as aulas de 

Educação Física (ver foto abaixo) em que os alunos, com base em diversas interações verbais 

e não-verbais, tornam proveitosos a comunicação e o processo de ensino-aprendizagem. 

Figura 4 - Comunicação aluna/aluno numa aula de Educação Física. 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

 

Tendo em conta as observações feitas, considero que a comunicação em sala de aula pode ser 

uma transferência de informação (saberes escolares) que possui uma componente relacional e 

outra afetiva que podem facilitar a interação entre professor/a e aluno/a. Em suma, os 

professores do1º, 2º, 3º e 5º anos de escolaridade, usam a comunicação em todas as atividades 

escolares, pois ela é considerada como uma fonte do ensino-aprendizagem, e é uma arte que 

envolve o/a professor/a como ensinante e o aluno/a como aprendente. Reconheço que os 

professores observados são agentes sociais, como se poderá constatar em secções mais abaixo 

(práticas sociais em sala de aula).  

6.3. Motivação dos alunos para aprendizagem 

Aqui vou destacar a motivação dos alunos para aprendizagem, tendo como base aspetos 

socio-afetivos. Refiro-me a diferentes posturas, atividades utilizadas, tanto pelos professores 

como pelos alunos, no sentido de ajudar na compreensão e na realização das tarefas. Durante 

as minhas observações, constatei que a motivação está associada ao desenvolvimento 

emocional e afetivo dos alunos, à sua socialização na escola, através das interações entre 

professor/a e aluno/a e entre os alunos.  
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Partindo da observação, posso considerar que a motivação dos alunos para aprendizagem, por 

parte do/a professor/a é constante e ela dá-se na relação socio-afetiva entre os professores e 

alunos. Notei que os professores utilizam a proximidade com os alunos para facilitar a 

aprendizagem. Alguns exemplos observados: à chegada à sala de aula ou à partida, há sempre 

um grupo de alunos que cumprimenta o/a professor/a de forma afetiva (beijinhos ou aperto de 

mão). Os alunos com maior dificuldade de aprendizagem estão sentados nas filas da frente e 

sob o olhar atento, bem como a orientação dos professores.  

Os professores chamam regularmente à sua atenção dizendo: “presta atenção, repara”. Notei 

uma diferença em termos de formas de motivação dos alunos da 1ª e 2 ª fases, em relação aos 

do 5º ano. Na turma do 1º ano, foi frequente a incidência da professora no lado afetivo do 

aluno, através de jogos e canções, para poder ministrar os conteúdos.  

Na turma dos alunos do 5º ano, foi menos evidente a utilização de estratégias, atividades 

lúdicas para a motivação para a aprendizagem à exceção das aulas de Expressão Física e de 

Expressão Musical. Posso destacar ainda comportamentos de uma certa “cumplicidade” entre 

os professores e os alunos para mobilizar o interesse dos mesmos.  

Esta revela-se em regras aceites pela turma, como por exemplo: quando a professora diz: 

“vamos pôr fita-cola na boca”, significa calar e prestar atenção; quando a professora pede ou 

os alunos fazem-no espontaneamente, aplaudir alguém que acertou uma resposta, deu uma 

ideia interessante.  

Também constatei que os alunos procuram a motivação quando, sugerem ou pedem que sejam 

realizadas atividades lúdicas. Este fato constatado vai ao encontro do que refere Sabbi (1999, 

p.16), “a motivação é algo despertado interna e subjetivamente em cada pessoa”. Além disso, 

a motivação depende em grande parte da qualidade dos estímulos.  

Notei que para os alunos do 1º, 2º e 3º anos, a postura das professoras visa o desenvolvimento 

da auto-estima enquanto para os alunos do 5º ano, trata-se mais de ajudá-los a aprimorar o 

controlo sobre si mesmos e no campo emocional. Considero que a qualidade da estratégia de 

motivação influencia o processo de ensino-aprendizagem.  

Com efeito, de acordo com Sabbi (1999), a motivação para aprendizagem depende da 

estratégia didática, da qualidade da intervenção dos professores, traduzida no modo como 

planeiam e gerem certas atividades e tarefas em suas aulas. Além disso, a qualidade espelha-
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se na forma como os professores tiram proveito dos aspetos socio-afetivos da relação 

pedagógica, nomeadamente, através do feedback que dão aos alunos, quando realizam as 

tarefas. Estes podem ser positivos, quando os professores utilizam expressões “muito bem, 

estás de parabéns, és campeão”. Também podem ser negativos quando utilizam expressões 

do tipo “não está a prestar a atenção, não queres estudar, só brincas, por que não fazes 

como o teu colega”?  

Ainda mais, o papel dos professores é de ajudar os alunos a gerir as suas emoções, tendo em 

conta as interações na sala e a experimentação pelos mesmos de diversos sentimentos, desde o 

prazer em conseguir realizar a atividade à raiva ao discutir com os colegas. Uma das questões 

centrais na estratégia de motivação para aprendizagem dos alunos está relacionada com as 

construções motivacionais, pois embora muitos alunos possuam a capacidade auto-

rregulatória, nem sempre se envolvem em atividades direcionadas a este fim.  

É de ressaltar que essas atividades requerem apoio dos professores e devem estar sempre 

relacionados com o interesse ou a necessidade dos alunos em aprender. Posso afirmar que os 

grupos observados procuraram usar o método comunicativo centrado nos alunos, e evitaram a 

exposição prolongada dos conteúdos, sempre recorreram a atividades que permitissem a 

interação oral, para que os alunos fossem efetivamente sujeitos ativos na comunicação e 

relacionar como um ser social.  

Enfim, concordo com a teoria de Wallon (1989, p. 61), quando afirma que “o 

desenvolvimento humano está associado à importância da emoção e do afeto, elaborado 

conceitos a partir do ato motor com a inteligência”. Considero que as estratégias de 

motivações dos alunos são elementos essenciais para a aprendizagem, visto que lhes fornecem 

uma parte da energia que lhes move para a ação e para a interação. Posso inferir ainda que as 

variações motivacionais estão diretamente relacionados com o uso de diferentes estratégias 

pelos professores (diário de campo/14-15, de Abril 2013). 

6.4. Aplicação de regras de convivência na sala de aula  

Nesta sessão, são descritas e analisadas como são aplicadas as regras de convivência 

relacionadas com atividades regulares desenvolvidas na sala de aula e do ensino. As 

observações de aulas confirmam não só os aspetos comuns como também a diversidade de 

práticas. “Em cada situação, em cada contexto, a interação é povoada por regras que se 
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instituem como padrões relacionais” (BARREIROS, 1996, p. 108). Estas originam-se nos 

modos habituais de relacionamento, isto é, nas “sequências repetitivas de trocas verbais e não-

verbais que se forjam na vida quotidiana” (BARREIROS, 1996, p. 108).  

 

Constatei que existem regras comuns que dizem respeito ao início da jornada escolar e que 

apelam à ordem, à disciplina e ao respeito. Com efeito, todos os alunos devem colocar-se em 

fila para entrar na sala de aula (ver foto); ao chegarem à sala de aula os alunos e os 

professores devem saudar-se dizendo “bom dia ou boa tarde”; para os alunos que chegam 

atrasados devem além disso, pedir licença para entrar.  

 

Figura 5- Alunas/ alunos em fila para entrar na sala de aula 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

Constatei ainda que existe um certo ritual para acolhimento dos visitantes que chegam à sala 

de aula. Vivenciei esse ritual no dia e nas primeiras semanas em que fui às salas onde iria 

realizar a observação, quando todos os alunos se levantaram e anunciaram em coro, por vezes 

gritando, “seja bem-vinda à nossa sala”.  

As minhas chegadas às salas de aula foram utilizadas, de certa forma, pelos professores, para 

reforçar a regra de bom comportamento na sala de aula. Com efeito, fui apresentada da 

seguinte formalista professora está a realizar um estudo, vem observar-nos, por isso vocês 

devem comportar-se” (diário de campo, 10-12 de Outubro 2012). 

No entanto, não raras vezes, o apelo dos professores parecia ter efeito contrário porque os 

alunos ficavam excitados e eufóricos. Entendo estes fatos como uma tentativa de negociação 

dos professores com os alunos para minimizar o efeito de um possível elemento perturbador 

do processo de aprendizagem, através do condicionamento da ação coletiva.  
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No entanto, de acordo com Barreiros, (1996, p. 110), «a ação coletiva nunca é rigidamente 

condicionada, ela está sujeita a incertezas. Constatei que na maior parte das situações de 

interação, comunicação na sala de aula, estão presentes um código de restrições sociais 

interpessoais». Este visa a garantia da harmonia, da estabilidade necessária ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

Apresento, a seguir, alguns exemplos ilustrativos. Regra geral, não há alunos de pé, nem a 

falar alto. Os alunos não podem levantar-se do lugar ou sair da sala sem pedir autorização dos 

professores. Apesar disso usam diferentes estratégias de desafio às regras, designadamente, 

levantar-se para ir afiar o lápis no caixote do lixo que fica, em geral, num canto na sala, sem 

pedir licença, afiar o lápis demoradamente, etc.  

Estes comportamentos fazem reagir os professores que através de advertências e repreensões 

procuram agir sobre o coletivo dos alunos. Os professores observados atribuem grande 

importância à obediência dos seus alunos, para que tudo dê certo, no momento, entre eles. 

Dessa forma, creio que os professores dos anos escolares em estudo analisados deixam claro 

que a disciplina está relacionada à obediência.  

Em todas as salas de aula estão afixados na parede, cartazes com as regras a serem 

respeitadas, nomeadamente, a higiene da sala de aula, levantar o dedo para pedir a palavra, 

pedir emprestado o material, conservação do material e equipamentos, entre outros. Trata-se 

de regras que nem sempre têm valor moral, mas que devem permitir aos alunos experimentar, 

treinar, reforçar valores sociais privilegiados, como a partilha, a preservação de bens comuns 

e a cooperação (diário decampo, 25 de Outubro 2012).  

Concordo com Barreiros (1996, p. 111) que “a estrutura de ação coletiva (na turma) só 

aparentemente é natural; é produto de um sistema de poder que visa cooperação na ação 

educativa. Isto porque o poder não é visto como resultado exclusivo da estrutura de autoridade 

mas da relação de força entre os atores”. Assim, pude constatar que essas regras revelam 

relações de poder e cooperação, a saber, na ausência pontual do/a professor/a os alunos 

assumem a responsabilidade da disciplina e da ordem na sala de aula; no final de cada aula, 

eles devem deixar a sala e as carteiras limpas.  

Notei ainda que apesar do ritmo, do tempo ser imposto pelo/a professor/a numa lógica de 

controlo de comunicação na relação pedagógica, os alunos manifestam, no jogo da interação 
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com o/a professor/a e com os colegas, resistências a essas imposições, como por exemplo, as 

conversas paralelas enquanto os alunos realizam as atividades previstas e a realização de 

tarefas fora da atividade esperada pelo/a professor/a.  

Dificuldade de alguns alunos em cumprir as regras de comportamento durante o processo 

educativo em sala de aula, constatou-se estratégias diversas dos professores para evitar e 

minimizar os conflitos, a saber, diálogo, mediação entre alunos em conflito, alteração da 

disposição dos alunos na sala (mudanças de lugar). 

 Essa atitude demostra que as orientações são bastantes diretivas e, consequentemente, há um 

grau de dependência dos alunos, em relação às ordens ou regras impostas pelos professores. 

Sei que a postura dos professores propiciam o desenvolvimento da autonomia dos alunos, seja 

do desenvolvimento intelectual ou da moral.  

Neste contexto, é importante reforçar a ideia de Piaget (1996, p.11), quando ele “alerta para a 

necessidade da ação, interação e tomada de decisões pelas crianças como o cumprimento das 

regras”. Enfim, concordo com Libânio (1994, p.56) que “o ato pedagógico pode ser então 

definido como uma atividade sistemática de interação entre seres sociais, tanto no nível 

intrapessoal como no nível de influência do meio”. Por conseguinte, a aplicação de regras de 

convivência na sala de aula é um processo em que se “inventam e fixam novas maneiras de 

jogar o jogo social da cooperação e do conflito” (BARREIROS, 1996, p. 111). 

6.5. Ambiente dentro e fora da sala de aula  

Nesta secção descrevo e analiso o ambiente de sala de aula, tendo em conta as formas como 

estão organizadas as salas de aula, as interações e regras que dão conta do clima existente nas 

mesmas, dando atenção aos estilos de liderança do/a professor/a.  

Constatei que as salas de aula são quase todas amplas, quatro de entre elas são bem 

iluminadas, pois têm porta e janelas largas. No entanto, elas possuem paredes degradadas, 

mobiliários e equipamentos bastante usados e velhos. Estes, resumem-se às carteiras e 

cadeiras dos alunos, secretária do/a professor/a e um quadro negro.  

Durante dezenas de horas, de segunda à sexta-feira, cerca de 204 alunos e 9 professores, do 

1º, 2º, 3º e 5º anos, partilham esse mesmo espaço, no período de amanhã e à tarde. Além 

disso, são partilhados os materiais produzidos pelos professores, nomeadamente, o 
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abecedário, regras da sala, mapas do nome e tempo, etc., com um especto mas formal e 

organizado.  

Os trabalhos dos alunos do 5º ano de escolaridade, na disciplina de Expressão Plástica, 

também ornamentam a sala. Os cartazes didático-pedagógicos elaborados pelos professores 

ilustram práticas dos professores, dinâmica do processo de ensino e aprendizagem. O objetivo 

essencial é fazer da sala de aula um espaço de imersão pedagógica (ver foto) na busca de 

maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem. 

Figura 6 - Sala de aula como ambiente de imersão pedagógica 

 

 Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

A análise, a partir da prática instituída, aponta para a seleção dos conteúdos, com base no 

plano de ensino e no diário de classe, como uma tarefa pouco refletida pelos professores, 

pautada nas experiências quotidianas do docente, mais do que nas prescrições curriculares. 

Como afirma Sacristán e Gimeno (2001). 

[…] a prática que pode ser observada no desenvolvimento da educação é prática 

ancorada em esquemas pessoais, que tem uma história, e nos caminhos consolidados 

na cultura, nas estruturas sociais (somo e produto coletivo), que também possuem sua 

trajetória (SACRISTÁN E GIMENO, 2001, p.72). 

Observei que a seleção dos conteúdos ensinados na sala pelos professores advém do que está 

sedimentada na cultura docente e escolar como objeto de ensino válido e de importância 

reconhecida. Apesar dos professores serem os responsáveis por ministrar de forma integrada 

os conteúdos das disciplinas do currículo, designadamente, Educação Física, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências Integradas, Expressão Musical, Expressão Plástica e 

Educação para a Cidadania. No quotidiano das práticas curriculares, havia um momento 

demarcado para aula de cada disciplina em específico. Em todas as aulas observadas, percebi 
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que os conteúdos de Língua Portuguesa eram os mais trabalhados pelas professoras de 

primeira, segunda e terceiro anos de escolaridade, seguidos dos conteúdos de Matemática e 

Ciências integradas.  

Notei na professora do quinto (5º) ano, um empenho maior em lecionar os conteúdos de 

Matemática e da Educação para a Cidadania. Aparentemente essa postura era intuitiva. No 

entanto, a partir da compreensão de prática enquanto experiências partilhadas, noto que as 

escolhas individuais são mediadas por elementos que estruturam o trabalho docente, 

nomeadamente, as características da turma, a sua forma de pensar e de construir suas práticas.  

A professora do 1º ano foi a que revelou um maior empenho em suscitar a atenção, o interesse 

dos alunos para o conteúdo das aulas, servindo-se do facto de haver um novo método de 

ensino na língua portuguesa que assim o exige. Em relação ao estilo de liderança dos 

professores, não foi possível identificar claramente um estilo único mas sim tendências. 

Constatei que consoante as situações, os momentos, os professores poderiam ser mais ou 

menos autoritários ou flexíveis.  

As manifestações do estilo autoritário foram visíveis quando alguns professores ameaçavam 

os alunos de privá-los do intervalo, da participação em jogos na sala de aula, ou chamavam à 

sua atenção, batendo com a régua no quadro ou em cima da secretária. Notei que não raras 

vezes, os professores apresentavam os objetivos da aula, respeitavam o ritmo dos alunos na 

realização das tarefas em sala de aula. Também geriam os conflitos através do diálogo, 

relembrando as regras de boa convivência.  

Os professores tinham como prática verificar o caderno de cada aluno, evitar que um ou dois 

alunos monopolizassem a comunicação na sala de aula, apelando a todos para intervirem no 

tema ou conteúdo em apresentação. Também ajudavam os alunos com materiais, conselhos, 

entre outros, para facilitar o processo de aprendizagem.  

Foi evidente que todos os alunos possuíam os materiais essenciais para a aprendizagem, tais 

como cadernos e manuais, graças, não somente ao esforço dos pais, como também, ao apoio 

da FICASE e da Bornefönden. Estes aspetos que podem ser associados a um estilo 

democrático na condução das aulas. Pude identificar ainda um estilo de liderança ideográfica 

caracterizado pela preocupação dos professores observados com a relação pessoal e o bem-

estar dos alunos; pelas atitudes manifestadas pelos mesmos, no sentido de satisfazerem as 
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necessidades dos alunos. Para ilustrar, quando os alunos não iam às aulas de forma 

apresentável (uniforme, penteados, calçados), os professores chamavam-lhes à atenção, 

quando precisavam de algum material, os professores procuravam fornecer. No geral, os 

professores davam atenção reforçada aos alunos com necessidades especiais.  

Na escola estudada, destaco uma cultura de respeito e de cooperação na sala de aula, que se 

traduz nas atividades rotineiras como o respeito, na maior parte das vezes, pelos horários de 

entrada, do intervalo e da saída das aulas, pela parte dos professores e dos alunos; participação 

dos alunos, por grupos, na distribuição da refeição quente que é dada pela escola, na limpeza 

da sala após a refeição; preservação e conservação das instalações, mobiliários e materiais 

didáticos.  

Constatei que o ambiente nas turmas do 1º,2º e 3º anos de escolaridade é mais ordeiro, calmo 

e organizado do que na turma do 5º ano. O controlo da turma pelo/a professor/a e o fazer 

respeitar as regras de convivência pareceu mais evidente nas turmas do 1º, 2º e 3º anos do que 

nas do 5º ano. Com efeito, não raras vezes, nesta turma, após o intervalo, o barulho na sala é 

muito grande, os alunos conversam em voz alta, brincam, há uma certa desordem na sala de 

aula, porque os alunos não respeitam as regras estipuladas.  

Trata-se de um grupo de crianças (não ultrapassam os 12 anos) e de alguns adolescentes (mais 

de 12 anos). Conforme Silva (2001, p. 18) “há estudos que atribuem um maior índice de 

indisciplina à faixa etária entre os 13 e 17 anos, com particular incidência, para os 14 e 15 

anos”. Considero que a diversidade da faixa etária na turma do 5º ano é um dos fatores que 

influencia o clima na sala, tornando-o menos ordeiro. Observei a preocupação dos professores 

em fazer cumprir a regra do uso do uniforme na sala de aula, essencialmente para que haja 

uma uniformização da aparência, defendendo a cultura de que todos são iguais na escola, não 

há discriminação em função das características socioeconómicas dos alunos.  

Trata-se de uma cultura privilegiada pelo sistema educativo e reproduzida nas escolas. Notei, 

nas turmas observadas, que o clima na sala de aula é mais do tipo familiar, que se revela, entre 

outros, na relação de proximidade entre professor/a e aluno/a e na realização de atividades que 

visem reforçar os laços de amizade, as relações interpessoais entre os alunos, como por 

exemplo, a comemoração dos aniversários, na sala de aula, consoante as condições dos pais. 

Observei ainda a preocupação com a difusão e reforço dos valores da cidadania, da defesa dos 
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direitos humanos e da promoção da família, através da comemoração das datas 

comemorativas. (Ver foto de comemoração do dia da família). 

Figura 7- Comemoração do dia da família 

 

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

6.5.1. Ambiente fora da sala de aula 

O ambiente fora da sala de aula era de descontração para os professores e de brincadeira para 

os alunos, sob a supervisão dos professores (cada dia havia um grupo incumbido dessa tarefa). 

Os intervalos constituíam momentos de convivência, de interação, que ajudavam a fortalecer 

as relações de amizade entre os alunos e os professores.  

No entanto, foi notória a discriminação de género na realização das brincadeiras, pois havia 

grupos de rapazes que jogavam à bola e grupos de meninas que brincavam de roda (Ver fotos 

alunos e alunas a brincarem). Compreendo este facto como um reflexo da cultura da 

sociedade cabo-verdiana, em que há distribuição diferenciada das atividades em função do 

sexo. Com efeito, tradicionalmente são as meninas que fazem brincadeiras de rodas, enquanto 

os rapazes estão mais interessados em jogar futebol.  

Este facto contraria o que se observa na sala de aula, em que os professores procuram fazer 

com que todos realizem as diferentes tarefas (varrer, limpar, lavar os pratos da refeição…), 

sem discriminação de sexo. Constatei que os alunos se aproximavam mais de determinados 

professores, considerados mais brincalhões, divertidos e benevolentes (davam rebuçados aos 

alunos).  
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Figura 8 - Brincadeira de alunos e de alunas no intervalo das aulas 

  

Fonte: Foto de Maria de Fátima Tavares Pires 

Saliento que os corpos docentes observados são efetivos na unidade da escola e demostraram 

satisfação por nela trabalhar. Também constatei que a relação é boa, os grupos são unidos. 

Relacionando-se, os professores e os alunos, e foi possível perceber que todos gostam da 

instituição.  

Complemento esta definição da escola com Almeida (2009, p.61), para quem a escola: É uma 

invenção histórica, contemporânea da dupla revolução industrial e liberal que baliza o início 

da modernidade e que introduziu, como novidade, o aparecimento de uma instância educativa, 

especializada que separa o aprender do fazer, a criação de uma relação social inédita, a 

relação pedagógica no quadro da classe. 

Em síntese, entendo, a partir das práticas observadas, que há marcas de clima familiar e 

paternalista, dentro e fora da sala de aula. Com efeito, com base nas ideias de Alves (2003, p. 

52), constatei que existe sociabilidade (coesão social entre os professores e os alunos) e 

consideração (relação pessoal e humanizada). Também notei baixo distanciamento entre os 

professores e os alunos e entre os professores.  

No entanto, atitude de controlo por parte dos professores e relações interpessoais similares às 

de pai e filho, em que o poder está centralizado no professor, leva-me a definir o clima como 

sendo também paternalista. 
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CAPÍTULO VII - AS PERCEPÇÕES E DISCURSOS DOS PROFESSORES FACE ÀS 

PRÁTICAS EM SALA DE AULA 

 

7.1 Estilos de liderança dos professores 

O discurso e a prática pedagógica dos professores em estudo estão vinculados ao conjunto 

amplo do conhecimento e práticas implícitas que direcionam a interação e a tomada de 

decisões na sala de aula, sendo necessário reconhecer as conceções subjacentes às práticas. 

No que tange a relação professor/a e aluno/a, começo por analisar o estilo de liderança dos 

professores.  

A forma como os professores gerem os conflitos na sala de aula (aconselhamento, mediação, 

o diálogo, …) e a sua perceção relativamente à base da relação entre professores e alunos 

(relação aberta, de confiança, respeito e amizade) leva-me a inferir que o estilo democrático é 

tendencialmente o que prevalece.  

Também infiro que o estilo ideográfico é importante, porque foi patente no interesse que os 

professores demonstraram pelo/a aluno/a. No entanto, constatei que o estilo autoritário 

também está presente no discurso dos professores, quando se consideram um modelo a imitar 

e quando manifestam o seu poder de controlar a turma, bem como de fazer cumprir as regras.  

Neste sentido, conforme Freire (1989, P.31), «a autoridade, sendo um produto da relação 

professor/a e aluno/a a não é toda errada e sim necessária, porém realizada de forma eficaz, 

conduz o discente a se disciplinar, sendo este então capaz de adequar seu comportamento a 

determinadas regras, definidas por ele ou não».  

7.2 Relação professor/a aluno/a e os valores sociais 

No seu discurso, os professores reconhecem que a relação entre o/a professor/a e o aluno/a 

tem bases sociais. Considero que esta relação tem como base valores sociais privilegiados 

pelos professores, a aplicação de regras de comunicação e de convivência na sala de aula, em 

que os professores revelam a sua autoridade.  

Do cruzamento das informações relativas a estes aspetos enumerados depreendo, concordado 

com Libânio (1994, p. 24), que:  
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[…] No relacionamento de professor/a e aluno/a, predomina a autoridade docente 

que exige atitude preceptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles, 

no decorrer das aulas: «Os professores transmitem o conteúdo na forma de verdade a 

ser absorvida», em consequência, a disciplina imposta para assegurar a atenção e o 

silêncio (LIBÂNIO, 1994, p. 24). 

Com efeito, por um lado, no discurso dos professores, os valores sociais na base da relação 

educativa mais referidos têm a ver com o respeito, ordem e disciplina e civismo. Sendo estas 

duas últimas, formas de apresentar o respeito. No entanto, o discurso aparece de modo 

mitigado, porque a tolerância, solidariedade, amor e amizade também são evocados. 

Por outro lado, as práticas dos professores apontam frequentemente para a aplicação e o 

reforço das regras de bom comportamento e de disciplina na sala de aula; das regras de 

regulação da comunicação na sala de aula (formas de intervir, formas de participar…); 

também estão incluídas regras de boa convivência (atitudes e valores sociais valorizados tais 

como: cumprimentar os outros, ter respeito, tolerância e amizade, etc.).  

Além disso, a marca de autoridade dos professores está presente nas atividades que marcam as 

rotinas do processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, a captação da atenção dos alunos e 

a motivação que os professores efetuam no início da aula para promover a compreensão dos 

conteúdos.  

A partir do cruzamento do discurso dos professores sobre as relações sociais na escola, sobre 

o desenvolvimento de competências sociais nos alunos com a observação da convivência e do 

ambiente dentro e fora da sala de aula, depreendo que essas relações são fundamentais no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Com efeito, a escola e a sala de aula, em particular, são espaços de interação social e de 

socialização, visto nelas acontecer, de forma contínua, a difusão e a inculcação dos valores 

sociais privilegiados. De acordo com Durkheim (1984, p.41), «a educação existe em função 

da própria manutenção da sociedade, como uma socialização metódica das novas gerações, 

por meio pelo qual ela (a sociedade) prepara, no íntimo das crianças, as condições essenciais 

da própria existência».  

As relações, as interações sociais entre professores e alunos e entre os alunos, dentro e fora da 

sala de aula, constituem experiências vividas que podem favorecer ou não o processo de 

ensino e aprendizagem. Também considero que estas experiências vividas são influenciadas 



___________________________________________________________________________ 

 - 92 - 

 

pelas características sociais que os alunos adquirem na família, na sua comunidade, enquanto 

outros espaços de socialização e que trazem para a escola. Apesar dos discursos o que parece 

é que as experiências de interação que se proporcionam aos alunos são próximas do que 

acontece na relação parental, pai/mãe e filho, em que os primeiros possuem e fazem valer 

autoridade de adulto, devendo o segundo demonstrar obediência.  

Com efeito, constatei que o clima na sala de aula é familiar, controlado enquanto fora da sala 

de aula o clima é mais prazeroso e a relação adulto/criança é menos importante. Estando os 

alunos entre pares, o que influencia as suas relações, é menos a autoridade do mais velho e 

mais estratégias diversas de identificação e de procura de afinidades.  

Como refere Foucault (1996, p.126), «determinando lugares individuais tornou possível o 

controlo de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Essa determinação de lugares faz 

funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também, de vigiar, de 

hierarquizar, de recompensar».  

Contudo, é de se afirmar que ao bater o sinal para o intervalo, os alunos saem ansiosos das 

suas salas, parecem animados por abandonarem aquela posição e terem a permissão para 

conversar, gritar, saltar, brincar. As crianças não são sempre submissas, obedientes, pois 

enquanto atores sociais, também veiculam valores sociais da família, da comunidade de 

pertença, do grupo de amigos, no que tange, por exemplo, à partilha, à gestão de conflitos, 

entre outros.  

Também revelam um certo poder nas estratégias que utilizam na sala de aula, seja para 

confrontar/desafiar os professores, seja para mobilizar os demais colegas, no sentido de 

comportamentos desejados, revelando a interiorização de valores, atitudes valorizados pela 

escola e pela sociedade.  

Ilustrei este segundo a partir do excerto do diário de campo (4/04/2013, pelas 14horas da 

tarde, aula de Ciências Integradas, na turma do 5º ano). Há uma briga entre dois alunos, após 

o intervalo e uma das alunas intervêm dizendo: Meninos daqui dois anos, iremos sair do 

ensino básico para irmos ao liceu, são esses tipos de comportamentos que iremos levar? 

Fiquei surpreendida com a coragem da aluna ao chamar à atenção da turma, procurando 

influenciá-la no sentido da adoção de comportamentos adequados ao que se espera dos alunos 

no Liceu. As bases sociais dos elementos/fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos. 
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Vários são os aspetos que influenciam a aprendizagem dos alunos, alguns têm uma base social 

explícita e outros não a revelam claramente.  

7.3 Os elementos que mais influenciam o ensino e aprendizagem 

Em relação aos primeiros, considero: o comportamento dos alunos, a perceção que os 

professores têm da sua profissão e das suas funções, a relação entre professor/a e a família dos 

alunos, a relação professor/a e aluno/a, o clima em sala de aula, bem como o clima na escola. 

No que tange os alunos, o comportamento de indisciplina foi o que se destacou no discurso 

dos professores, como sendo um dos elementos que mais afeta o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Por exemplo, notei que houve mudanças de lugar dos alunos pelos professores, justificando 

que se trata de uma estratégia para evitar conversas paralelas. Essa atitude demostra que as 

orientações são bastantes diretivas e, consequentemente, há um grau de dependência dos 

alunos, em relação às ordens de regras dadas pelos professores. Neste contexto, a 

manipulação de poder e o uso da força, é aceite e valorizado na manutenção do sistema social, 

que é a turma.  

Na óptica de Bourdieu (1998), a violência que se faz aos alunos, de forma dissimulada, 

principalmente, pela ação pedagógica, posso chamar de violência simbólica. Com efeito, 

durante às minhas observações, verifiquei que os professores da escola em estudo exigiam dos 

alunos a frequência obrigatória, a obediência, dizendo que na escola é para ser bem 

comportado.  

Esta violência em nome de um bem comum, associada ao ensino-aprendizagem, tem como 

representante legítimo os professores e está socialmente legitimada. Tanto o discurso dos 

professores, como as observações em sala de aula, revelam o poder e a violência simbólicos 

dos professores em relação à criação e aplicação de regras de convivência na sala de aula e de 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

Com efeito, o discurso e os atos dos professores em relação às regras são legitimados como 

sendo o que é desejado por todos (alunos, Direção da Escola, encarregados de educação) e 

valorizado pela sociedade cabo-verdiana. O discurso e o ato dos docentes vão no sentido de 
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fabricação, imposição de crenças que o comportamento de obediência, o ambiente ordeiro 

(alunos enfileirados, em silêncio, não dizer palavrões, preservar o material….) é o que permite 

uma aprendizagem eficaz. Este discurso dominante é reconhecido como sendo o que deve ser 

valorizado, daí a violência simbólica pois, o modelo de relação de dominação do adulto e de 

submissão total da criança existente na sociedade cabo-verdiana é reproduzido na escola.  

No entanto, ao mesmo tempo que o docente é tido como o modelo a seguir, os atos de 

indisciplina, (padrões definidos pelos professores), de desobediência de alguns alunos vêm 

lembrar que eles podem se posicionar, não reconhecendo o discurso dominante.  

As práticas pedagógicas têm um conjunto de regras, seja em termos de implementação de 

programas escolares, seja em termos de ensino e aprendizagem (organização dos alunos, 

didática disciplina…) que revelam, no meu entender, um confronto entre as disposições 

permanentes (formas de pensar, de percecionar, de agir) dos professores, adquiridas na 

formação e no exercício da profissão e as disposições permanentes resultantes do processo de 

aprendizagem, da integração na sociedade e de reprodução desta. Refiro-me ao que se poderia 

denominar de identidade profissional e de habitus, definido por Bourdieu (1983) como sendo 

resultante do processo de socialização.  

De certa forma, o ambiente dentro e fora da sala de aula, na escola em estudo, e a importância 

dada à indisciplina na sala de aula, apontam para a existência de situações de alunos com 

capital cultural diferentes (exemplo, alunos adventistas, católicos, nazarenos…) que nem 

sempre possuem as mesmas vivências sociais fora da escola, o que dificulta as interações 

sociais valorizadas e, consequentemente, condiciona o processo de aprendizagem.  

Considero que a violência simbólica, na escola em estudo, dá-se num processo complexo que 

não se percebe bem onde começa e onde termina e que é influenciado por diferentes fatores 

(valores sociais, princípios e estratégias pedagógicas, vivência social dos alunos, vivência 

social dos professores, entre outros.) Associada à indisciplina, encontra-se a diversidade 

social dos alunos, enquanto constrangimento ao processo de ensino e aprendizagem.  

Com efeito, os professores revelaram no seu discurso que por os alunos terem a origem social 

e familiar diferentes não possuem as mesmas atitudes nem valores, em relação à escola. Essas 

diferenças aparecem no investimento diferenciado nos estudos, pois segundo os professores 

entrevistados, há alunos que não estudam, não estão motivados, devido ao ambiente familiar. 
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Acresce-se a isso uma relação de distanciamento entre os professores e a família, que se 

verifica no défice de diálogo entre os professores, pais e encarregados de educação. Como 

argumenta Cody e Siqueira (1997, p.15) «é preciso participar da vida escolar dos filhos e da 

escola, a contínua colaboração entre escola e os pais faz com que se tornem parceiros no 

processo educacional. A falta de comunicação entre a escola e os pais leva ao 

comprometimento do sucesso escolar».  

 

Reforçando a ideia de que a diversidade social dificulta, a perspetiva de alguns professores é 

de homogeneização dos grupos de alunos, “todos devem ser tratados por igual” (E
6
, E

7
). No 

entanto, tratando-se de crianças com necessidades educativas especiais (NEE), há maior 

cuidado. Esse discurso dos professores relativamente à preocupação com as crianças com 

NEE foi confirmado com a observação das práticas dos professores na sala de aula.  

 

Quanto à relação entre professor/a aluno/a, notei no discurso dos entrevistados a preocupação 

com a participação dos alunos e com a importância desta. No entanto, constatei que a 

participação depende do/a professor/a. Constatei ainda que a atenção dos professores dividia-

se essencialmente entre dois tipos de alunos.  

 

Por um lado, os alunos considerados indisciplinados e que, não raras vezes, são provenientes 

de famílias menos favorecidas em termos económicos e sociais (monoparental, mãe solteira, 

ausência de figura masculina na escola, ausência de figura adulta enquanto modelo valorizado 

pela sociedade e sem laços familiares fortes); estes alunos perturbam o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

Não raras vezes, são comparados com os outros, os professores perguntam: “por que não 

fazes como o teu colega? Por outro lado, as crianças provenientes de famílias mais 

favorecidas encarnam a imagem do que é um bom aluno/a (aquele que estuda, tem todos os 

materiais, um modelo a imitar, leva lanche e não come o que é confecionado na escola…).  

 

De acordo com Boudon citado por Diogo (1998, p.62), «as desigualdades de oportunidades 

perante o ensino resultam, em grande parte, da estratificação social em si. A existência de 

sistemas de expectativas e de decisão distintas, cujos efeitos sobre a desigualdade de 

oportunidades perante o ensino».  
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Além disso, cruzando o discurso dos professores e as práticas em sala de aula, posso inferir 

que, embora os professores tenham consciência que um ambiente desordeiro e desorganizado 

na sala de aula desfavorece o processo de aprendizagem, alguns deles demonstram fraca 

capacidade de manter os alunos em ordem na sala de aula.  

Outros professores demonstraram capacidade de manter a ordem na sala de aula, porque 

interagem com os alunos na base do diálogo sobre comportamentos valorizados na sociedade 

cabo-verdiana, porque privilegiam rotinas de divisão de tarefas entre os alunos e de 

participação dos mesmos, tanto no processo de ensino-aprendizagem, como na organização e 

funcionamento da sala de aula. 

 O espaço e o tempo são também elementos que influenciam o processo de ensino e 

aprendizagem. Com efeito, fazem parte da ordem social e escolar, sendo assim, são sempre 

coletivos e contribuem para a materialização dos objetivos educativos e escolares. Daí, a sua 

força educativa e sua centralidade no aparato escolar, bem como da temporalidade múltipla 

nela vivenciada. É de se referir que o tempo escolar está em constante diálogo com outros 

tempos sociais.  

Esse tempo escolar expressa-se, numa perceção mais produtiva do ensino e da organização 

sequencial dos conteúdos escolares, necessárias às atividades de ensino e aprendizagem. A 

organização do espaço e do tempo visam maior rentabilidade e produtividade no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Com efeito, observei que a ordem, a lógica, as disciplinas, não eram mudadas e muito menos 

deslocadas de seus horários, os mesmos conteúdos eram distribuídos para um conjunto de 

alunos, ao mesmo tempo. No entanto, por vezes as disciplinas eram interligadas durante 

momentos de uma aula.  

Considero que a partir desse movimento rotineiro de sequenciação de disciplinas, de 

atividades de ensino e aprendizagem que traduzem a racionalização do processo de ensino e 

aprendizagem, os docentes da escola buscam dar visibilidade aos tempos escolares 

sobrepondo ao tempo social (de interação entre os alunos e entre professores e alunos) e ao 

tempo próprio de cada aluno/a no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula.  

Ainda, no leque de elementos que influenciam o processo de ensino-aprendizagem, incluímos 

o ambiente/clima escolar. Tanto o discurso dos professores, como as observações feitas na 
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sala de aula, apontam para um clima familiar que se pode ilustrar com afirmações feitas pelos 

professores: “ a escola é a nossa segunda casa” (E
1
), “ a escola é um espaço em que as 

crianças consolidam grande parte das relações afetivas com os outros” (E
1
). 

7.4 A importância da base social no processo de ensino e aprendizagem 

No que tange ao perfil e aos papéis dos professores que têm base social que facilitam o 

processo de ensino e aprendizagem, destaco, a partir do discurso dos professores, a ideia de 

ser modelo/referência social, “o papel de um/a professor/a é não só ensinar, mas também ser 

um cidadão capaz de exercer a cidadania, com competência e responsabilidade” (E
3
). 

Também destaco o ser respeitador de si e dos outros e o ser sociável.  

Acresce-se a ideia que tanto o/a professor/a, como o/a aluno/a partilham o mesmo espaço e 

tempo na sala de aula, espaço de interação entre os seus integrantes e de socialização. Neste 

sentido, conforme Berger e Luckman (2001, p.57.), “ a socialização ocorre na situação de 

estar face a face com os outros e no convívio com outras pessoas em situação de interação”.  

Considero que o discurso dos entrevistados distancia das suas práticas, principalmente, no que 

tange a um ensino-aprendizagem voltado para a formação dos alunos e de um cidadão 

consciente, critico e ativo nas suas práticas sócias. Em relação à perceção dos professores com 

as práticas em sala de aula, foi indicado com a referência, nomeadamente, em que baseiam no 

interesse e quotidiano dos alunos para interação do mesmo no processo do ensino-

aprendizagem.  

Durante as observações, percebi que as aulas seguem a intervenção do conhecimento das 

bases sociais, elaborado na sequência de conteúdos e os professores baseiam-se, 

prioritariamente, nas relações sociais. Os dados recolhidos nas entrevistas e nas observações 

apontam para a existência de consenso quanto à relação entre professor/a e aluno/a, como um 

aspeto importante e fundamental, no processo de aprendizagem.  

A relação foi caracterizada de “boa”, porque foi identificada a presença de princípios e 

práticas de respeito mútuo, tanto em sala de aula, como fora dela, seja no processo de 

ensino/aprendizagem formal, seja num processo educativo informal. Também foram notados 
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princípios e práticas de diálogo e da participação dos alunos. No meu entender, a escola como 

o lugar social para apropriação de conhecimentos produzidos historicamente passa, 

necessariamente, pelo assumir que a ação dos professores está organizada, intencionalmente, 

para este fim. No entanto, “a escola […] não é apenas importante pelo que ensina, mas pelas 

relações sociais que oportuniza” (ANTUNES 2001, p. 29).  

Com efeito, espera-se que a ação pedagógica explore, promova as relações interpessoais e as 

relações sociais, de modo a permitir a transformação dos sujeitos (professores e alunos) e da 

realidade escolar. No discurso dos entrevistados, todos valorizam as relações sociais, nos 

momentos de aprendizagem dos seus alunos.  

No entanto, as observações feitas revelam que a posição dos docentes varia em função do 

momento de atuação pedagógica. Isto é, nem sempre a atuação vai no sentido de explorar, 

fomentar as relações interpessoais e sociais, enquanto elementos facilitadores do processo de 

ensino e aprendizagem e de formação de cidadãos que venham a ser reconhecidos como 

integrados e ativos na sociedade cabo-verdiana.  

Em suma, as posições assumidas pelos entrevistados são interessantes. Por um lado, 

reconhecem a necessidade de terem capacidade para intervir na relação do dia-a-dia com seus 

alunos, isto é, assumirem uma postura afirmativa na prática educativa em sala de aula.  

Por outro lado, foi possível verificar no discurso e na prática dos professores a articulação da 

prática pedagógica e as práticas sociais que podem contribuir para o processo mais amplo de 

transformação social. Ao analisar o processo de escolarização básica na escola em estudo, 

tento interrogar os espaços e tempos escolares e sociais bem como o processo social que 

ocorre na escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada na Escola Satélite do Polo Nº1 do 

Concelho de Santa Cruz, com o objetivo de compreender melhor se as relações professor/a e 

aluno/a e as bases sociais a elas inerentes facilitam ou dificultam o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Procurei trazer respostas às questões colocadas à partida, a saber: quais são as características 

da relação social entre professor/a e aluno/a na Escola Satélite Pólo Nº 1 de Sta. Cruz? Quais 

são os efeitos dessa relação social sobre o processo de ensino e aprendizagem na Escola 

Satélite Pólo Nº 1 de Sta. Cruz? Qual é a importância dada às relações sociais na sala de aula 

na Escola Satélite Pólo Nº 1? Os métodos do estudo de caso e etnográfico utilizado 

permitiram retratar os pormenores da realidade de ensino-aprendizagem e as bases sociais 

dessa realidade.  

Incidiu sobre os professores e os alunos nas suas rotinas diárias, a relação que existe entre 

eles, procurando entender as bases sociais das mesmas e como elas facilitam ou dificultam o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Partindo da etnografia, como mais do que um instrumento metodológico, e sim, uma atitude 

imprescindível á prática da pesquisa, concordo com Geertz (1998) “que propõe que o objetivo 

da etnografia seja de produzir conhecimento a partir de “ uma hierarquia estratificada de 

estruturas significantes”, que deve ser apreendida através de uma observação e descrição 

densa da realidade para depois serem apresentados pelo pesquisador” (GEERTZ, 1989, p.30).  

Assim, os resultados desta pesquisa apoiam-se numa descrição da realidade dentro e fora da 

sala de aula, na maioria das turmas (6 das 8 existentes) na Escola Satélite Pólo Nº 1, do 

Concelho de Santa Cruz, que abrangem o 1º, 2º, 3º e 5º anos de escolaridade que funcionaram 

nos períodos de manhã e da tarde.  

Além disso, procedi a uma análise crítica da realidade observada, confrontando-a ao discurso 

dos professores entrevistados e às perspetivas teóricas diversas, sobre as relações sociais, de 

forma geral e em contexto escolar. Reconheci que as relações sociais manifestam-se em 

função das práticas escolares, mas também a partir da convivência fora da sala de aula, sendo 
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o foco, neste último caso, a relação entre os alunos. Os professores têm conseguido assegurar 

um melhor clima relacional durante suas aulas, o desenvolvimento de sabres escolares por 

meio de ações normativas. Estas constituem ao mesmo tempo formas de integração na micro-

sociedade que é a turma e formas de preparação para integração na sociedade maior fora do 

contexto escolar.  

Verifiquei que os professores usam mecanismos diferentes de controlo de comportamentos 

dentro de sala de aula, uns são mais interativos e firmes, outros mais flexíveis. Há professores 

mais democráticos e outros que utilizam estratégias de comunicação como forma de controlar 

os comportamentos, geralmente conseguem que as turmas sejam submissas.  

Considerando as características dos professores, nomeadamente, a idade e os anos de serviço, 

constatei que se encontram na fase de maturidade dentro do ciclo de vida de uma/a 

professor/a. Conforme Huberman (2000, p.40), “os professores, nesta fase das suas carreiras, 

seriam, assim, os mais motivadores, dinâmicos, empenhados nas equipes pedagógica ou nas 

comissões de reforma”.  

Com efeito, segundo o Estatuto do Pessoal Docente do Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino 

Secundário a média de idade é de 44 anos e a média do tempo de serviço é de 21 anos a 

reforma acontece aos 32 anos de serviço, (Decreto Legislativo nº2/2004 de 29 de Março). 

Constituem um grupo relativamente homogéneo; não existem grandes discrepâncias na forma 

como perspetivam a relação professor/a e aluno/a.  

Todos afirmaram ter uma boa relação com os seus alunos, baseada no respeito, tolerância e 

amizade, não são críticos em relação ao sistema, mostram generosidade (própria do fim de 

carreira). Além disso, os comportamentos de indisciplina dos alunos preocupam-lhes a ponto 

de os considerarem como um dos elementos que mais afetam, negativamente, o processo de 

ensino e aprendizagem.  

A grande maioria dos professores apontou como causas dos comportamentos de indisciplina, 

principalmente, fatores individuais, a origem social dos alunos e o distanciamento das suas 

famílias da escola. Não foi difícil perceber que grande parte da definição do comportamento 

de professor/a vem da sua experiência enquanto aluno/a e depois, da sua prática como 

docente. Essa constatação foi apreendida nas afirmações feitas pelos docentes durante a 

realização do trabalho de campo. Posso concluir que, na realidade, a relação professor/a e 



___________________________________________________________________________ 

 - 101 - 

 

aluno/a, está assente na promoção e defesa de valores sociais privilegiados pelos professores, 

nos estilos de liderança dos professores e na criação e aplicação de regras de convivência, de 

comunicação e no processo pedagógico na sala de aula, em que intervêm, tanto os 

professores, como os aluno. 

A partir das informações recolhidas sobre as perceções e as práticas dos professores, posso 

inferir que as relações sociais subjacentes à relação professor/a e aluno/a dependem, não 

somente do saber profissional dos professores, mas também da vivência social que eles têm na 

comunidade onde se insere a escola e da vivência social dos alunos, sobretudo no que tange à 

relação entre adulto e criança.  

Os professores apresentam-se como os detentores do saber, da segurança, um modelo a 

seguir, são os que conseguem perceber e antecipar as expectativas dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação, no que tange à uma aprendizagem eficaz. Com efeito, tudo o que 

fazem ou dizem é suposto ser o socialmente valorizado por todos. Os professores 

entrevistados na pesquisa foram unânimes em considerar que têm em conta as bases sociais 

dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.  

Pode-se considerar que estas constituem um fator que afeta positivamente ou negativamente a 

motivação dos alunos para a aprendizagem. Todavia, estar sintonizado com a realidade do 

aluno, ser dinâmico, flexível e companheiro, transformar o ter que aprender em querer saber 

dos alunos são desafios que se colocam aos professores e à escola em estudo, enquanto espaço 

de socialização importante na sociedade como a cabo-verdiana, em geral, e na santa-cruzense, 

em particular, que valorizam a escola e a educação enquanto meios de mobilidade social.  

Uma análise mais fina permite-me perceber a importância dada pelos professores às relações 

sociais, às bases sociais no processo educativo. Esse entendimento advém do fato que alguns 

professores dão ênfase aos comportamentos de indisciplina, como sendo elementos que 

atrapalham o processo de ensino/aprendizagem, enquanto outros os abordam como 

essencialmente reflexo da realidade social dos alunos.  

É preciso entender o contexto familiar/social dos alunos, para se poder lidar com esses 

comportamentos na sala de aula. Daí a importância de desenvolver competências socias nos 

alunos que lhes permitam contribuir para a transformação da comunidade onde se encontram 

inseridos.  
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A partir dos dados recolhidos, posso inferir que os elementos que mais afetam o processo de 

ensino-aprendizagem, para além das condições da escola são: a heterogeneidade dos alunos, 

que chegam à escola na sequência de um processo de massificação do acesso ao Ensino 

Básico (ensino obrigatório para todos); a dificuldade dos professores em gerir essa 

heterogeneidade; o distanciamento existente entre os pais e encarregados da educação e os 

professores, o que dificulta a partilha de valores e de comportamentos sociais valorizados, 

tanto na educação familiar como escolar.  

Por fim, concluo que a abordagem etnográfica tornou meu olhar mais sensível à realidade 

social vivida na escola em estudo, tendo ela sido revelada de forma mais ou menos explícita 

nas rotinas escolares. Foi interessante perceber que apesar de serem severos os professores 

gostam de seus alunos dentro e fora da sala de aula. Os professores consideram os alunos 

como um ser sociável, respeitado pela escola em estudo.  

As informações recolhidas levam-me a afirmar que os professores classificam os alunos como 

participativos. Com efeito, segundo o relato dos entrevistados, os alunos sentem-se à vontade 

para perguntar e responder qualquer questão apresentada na sala de aula, o que não exclui a 

existência de situações conflituosas.  

Não raras vezes as causas dessas situações que são considerados pelos professores de mau 

comportamento são imputadas a falha de intervenção da família. Essas situações são 

resolvidas pelos professores recorrendo a diversas estratégias com impacto positivo pois, 

surtem o efeito desejado de repor a ordem, a tranquilidade necessárias ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Constatei que essas estratégias surtiam efeito se se apoiavam em atitudes de aproximação e 

abertura a diálogo por parte dos professores. Questiono se a prática educativa, que vem 

acontecendo na escola é realmente inclusiva considerando a relação entre o/a professor/a e o/a 

aluno/a. Com efeito, a relação de ensino e aprendizagem parece ser mais de dominação 

legítima exercida pelos professores sobre os alunos, numa lógica burocrática (cumprir regras) 

e menos de satisfação das reais necessidades dos alunos para poder integrar-se na sociedade.  

Enfim, posso afirmar que constitui um desafio para o/a professor/a contrariar o que referi no 

parágrafo anterior e mudar a sua relação com os alunos com base num melhor entendimento 

das bases sociais da mesma para dar um salto qualitativo no processo ensino/aprendizagem. 



___________________________________________________________________________ 

 - 103 - 

 

Considerando o projeto de conhecimento da realidade educativa no Ensino Básico em Santa 

Cruz como podendo ser faseado, apresento a seguir algumas pistas para futuras investigações: 

 Aprofundar o estudo sobre a relação professor/a e aluno/a numa perspetiva de 

interação social, integrando todos os anos de escolaridade (1º,2º.3º.4º, 5º e 6º anos de 

escolaridade) e a participação da direção da escola; 

 Analisar a articulação entre a ação dos pais/encarregados da educação e dos 

professores no processo educativo dos alunos com foco em formas de reprodução das 

desigualdades sociais e de resiliência; 
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ANEXO 1- Guião de Observação 

Este guião de observação é parte integrante de um estudo realizado no âmbito do Mestrado em 

Ciências Sociais na Uni-CV sobre a relação professor/a e aluno/a, na Escola Satélite do Pólo Nº 1 

do Concelho de Santa Cruz. Tem como objetivo recolher informações sobre as práticas de ensino 

e aprendizagem em sala de aula e as suas bases sociais. A observação deverá incidir sobre 

elementos essenciais dessa relação, nomeadamente a comunicação, a liderança do/a professor/a, o 

ambiente em sala de aula enquanto fatores que favorecem ou dificultam o processo educativo. Os 

dados recolhidos destinam-se única e exclusivamente a serem utilizados no âmbito deste trabalho. 

Serão respeitados o anonimato, a confidencialidade e a privacidade dos observados.                          

 

(S) - Sempre (F) - Frequente – Regular (R) - Raras Vezes (N) – Nunca 

Categoria Itens 

Frequência 

S F R N 

 

A. Comunicação entre 

o professor/a e aluno/a 

e entre os alunos no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 

1. O/a professor/a explica aos alunos os objetivos das 

lições e da matéria numa linguagem simples e clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O/a professor/a utiliza linguagem clara, objetiva de 

fácil entendimento para ministrar os conteúdos  

3. O/a professor/a dá atenção aos que são mais tímidos 

e silenciosos.  

6. O/a professor/a solicita o/a aluno/a a participar nas 

conversas.  

7. O/a professor/a responde com clareza às perguntas 

do/a aluno/a e maximiza o tempo de ensino e 

aprendizagem na sala de aula. 

9. O/a professor/a escuta com atenção as ideias, 

dúvidas ou curiosidades do/a aluno/a, atendendo-as. 

10. Os alunos têm oportunidades de comunicar entre si 

na realização das atividades e tarefas escolares. 
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11. O/a professor/a dá atenção e ajuda os alunos que se 

esforçam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Motivação na 

relação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

12. O/a professor/a dá atenção individual e estimula os 

alunos com dificuldades.  

13. O/a professor/a dá atenção apenas aos alunos 

sentados na primeira carteira. 

14. Os alunos com dificuldade são os que mais vão ao 

quadro.  

15. O/a professor/a dá mais atenção aos alunos, com 

interesse e facilidade de aprendizagem. 

16. O/a professor/a dá reforço positivo aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem.  

17. O/a professor/a e dá reforço negativo aos alunos 

com dificuldades. 

18. O/a professor/a mostra expectativas negativas em 

relação ao aluno/a. 

  

19. O/a professor/a preocupa-se em identificar nos 

alunos emoções e sentimentos que afetam a sua 

aprendizagem (medo, tristeza, raiva, frustração, 

alegria…) 

  

 

C. Relação pedagógica 

 e avaliação dos alunos. 

 

 

 

 

 

20. Durante as aulas, o/a professor/a faz perguntas 

sobre pontos-chave da lição para verificar a 

compreensão e estimular o raciocínio dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Os exercícios, tarefas e provas são corrigidos e 

desenvolvidos rapidamente. 

22. O/a professor/a busca a melhor forma para levar 

o aluno a entender as tarefas escolares. 

23. O/a professor/a diagnostica as necessidades e as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos 

24. O/a professor/a utiliza diferentes modalidades e 

instrumentos para acompanhar o desempenho dos 

alunos. 
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D. Condução da aula  

e gestão da turma 

25. O/a professor/a preocupa-se em cumprir o 

programa de cada disciplina e os planos de aula.  

    

26. O/a professor/a estabelece relação clara entre os 

objetivos de aprendizagem, as atividades de ensino 

e a avaliação dos alunos.  

27. O/a professor/a evita a ocorrência de 

interrupções em sala de aula, não desperdiçando o 

tempo de ensino e de aprendizagem. 

28. O/a professor/a e os alunos têm rotina em sala 

com foco no ensino/aprendizagem organizados. 

29.O/a professor/a preocupa-se em utilizar os 

métodos de ensino mais apropriados para promover 

a aprendizagem. 

    

30. A sala de aula está organizada e equipada como 

um ambiente pedagógico enriquecedor (cartazes 

com abecedário, operações aritméticas…) 

31. Os problemas de indisciplina são resolvidos na 

sala de aula sem necessidade de encaminhar os 

alunos à Direção da escola 

  

 

 

E. Praticas Sociais e o 

ambiente dentro e fora 

de sala de aula. 

 

32. O/a professor/a propõe atividades que 

propiciem a prática de valores e atitudes sociais 

desejados (comemoração de aniversários…) dentro 

e fora da sala de aula. 

    

33. O/a professor/a apresenta atividades que 

favorecem a autonomia e partilha entre os alunos. 
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(Continuação) 

  

E. Praticas Sociais e o 

ambiente dentro e fora 

de sala de aula. 

 

 

 

 

34. A sala de aula está organizada (carteiras) de 

modo a favorecer a interação entre os alunos. 

    

35. As regras de funcionamento e comportamento 

da turma são aplicadas pelos alunos e pelo/a 

professor/a. 

36. O/a professor/a promove a discussão/análise de 

temas sociais do quotidiano dos alunos em sala de 

aula. 

    

37. O/a professor/a apoia-se nas crenças, valores e 

experiências dos alunos para desenvolver o 

processo de ensino-aprendizagem.  

38. Fora da sala de aula os alunos estão mais 

próximos e interagem mais entre eles.  

39. O/a dá instrução/explicação aos alunos com 

dinâmica divertida. 

 

40. O/a professor/a aplica regras de disciplina e 

regula a comunicação dos alunos na turma de forma 

a haver igualdade de tratamentos para todos. 

41. O/a dá tempo de reflexões e presta atenção às 

respostas e opinião dos alunos. 

42. O/a critica os alunos de forma construtiva. 

43.O/a professor/a expressa confiança na 

capacidade critica-criativa e promove a liberdade de 

expressão. 

44. O/a professor/a expressa confiança na 

capacidade critica-criativa e promove a liberdade de 

expressão. 

45. O/a professor/a utiliza linguagem afetiva que 

estimule o/a aluno/a no processo de aprendizagem. 

 

E- Estilo de liderança 

do/a professor/a- liberal 

46. O/a professor/a estimula a reflexão e 

comunicação dos alunos sem se preocupar muito 

com o cumprimento das regras para a comunicação. 
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ou “laisser- faire” 

 

 

47. O/a professor/a não planeia os acontecimentos 

em sala de aula. 

48. O nível de exigência do/a professor/a em 

relação aos alunos é baixo. 

49. O/a professor/a permite ao aluno/a brincar 

exercendo pouco ou nenhuma supervisão 

50. O/a professor/a impõe as regras sem 

negociações. 

H. Estilo de liderança 

do/a professor/a- 

autoritário 

51. O/a professor/a pune os alunos de forma 

autoritária (deixa-os sem recreio, sem lanche…) 

52. O/a professor/a organiza e controla todas as 

actividades na turma. 

53. O/a professor/a tende a ser pessoal no elogio e 

na crítica aos alunos. 

    

54. O/a professor/a é o modelo, a referência a 

imitar. 
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ANEXO 2- Guião de Entrevista 

Este guião de entrevista semiestruturada é parte integrante de um estudo realizado no âmbito do 

Mestrado em Ciências Sociais na Uni-CV sobre a relação professor e aluno, na Escola Satélite 

Pólo Nº 1 do Concelho de Santa Cruz. Serve para orientar a recolha de informações para 

compreender o papel e a importância da relação social entre o/a professor/a e o/a aluno/a bem 

como a sua influência sobre o processo educativo. As informações recolhidas destinam-se única 

e exclusivamente a serem utilizadas no âmbito deste estudo. Comprometemo-nos a respeitar a 

confidencialidade e a privacidade dos entrevistados.                          

 

Bloco das categorias Objetivos específicos Questões dos tópicos 

 

A. Legitimidade da 

entrevista e motivação dos 

entrevistados 

 

- Legitimar a entrevista; 

 

 

 

1-Informar sobre a natureza do 

trabalho e sobre objetivo da entrevista. 

2-Assegurar a confidencialidade das 

respostas. 

3-Solicitar autorização para gravar a 

entrevista. 

4-Valorizar o contributo do 

entrevistado. 

 

B. Representação do/a 

professor/a sobre as 

relações sociais entre 

professores e alunos 

 

-Recolher elementos que 

permitam identificarem a 

imagem do/a professor/a 

sobre o significado de 

relações sociais entre 

professores e alunos; 

 

 

 

 

 

 

1. Considera que a relação entre o/a 

professor/a e o/a aluno/a tem uma base 

social? Justifique a sua resposta. 

2. Quais os valores sociais que 

orientam a sua prática educativa? 

3. Que aspetos sociais estão presentes 

na sala de aula e na relação 

professor/a-alunos e entre os alunos? 

4. Como os aspetos sociais se revelam 

no dia-a-dia de sala de aula e na 

relação professor/a-aluno/a? 
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C. Competências dos 

professores e 

desenvolvimento de 

competências sociais nos 

alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recolher as estratégia 

que o/a professor/a 

utiliza para promover 

competências de sociais 

(ex.: respeitar o outro, 

aceitar as diferenças 

cultural; 

 

-Recolher elemento que 

permitam conhecer as 

conceções dos 

entrevistados sobre as 

competências, 

necessárias ao ensino e 

aprendizagem;  

 

-Analisar a relação das 

funções e papéis 

atribuídos ao professor/a 

no desenvolvimento 

pessoal e social dos 

alunos; 

 

-Captar as limitação do/a 

professor/a na interação 

com os alunos e que 

tenham base social;  

5. Que estratégias utilizam como 

professor/a para desenvolver 

competências sociais nos alunos? 

6. Em seu entender, quais são as 

competências desejáveis num(a) 

professor/a que lidera e relaciona com 

os alunos? 

7. Quais são as competências que o 

docente deve possuir para gerir as 

relações sociais na base do processo 

de ensino e aprendizagem?  

8. Qual é o papel do/a professor/a no 

desenvolvimento da relação 

educativa? 

9. Qual é o papel do/a professor/a no 

desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos? 

10. Quais são os fatores que 

influenciam e dificultam a relação 

professor/a e aluno/a? 

11. Quais são os problemas dos alunos 

que pensa estar relacionado com 

aspetos sociais? 

12. Como reage quando surge conflito 

com seus alunos? 

13. Quais são os tratamentos dos 

alunos com dificuldades, da interação 

e relação sociais? 

D. A relação professor/a-

aluno/a, suas bases sociais 

e sua influência sobre o 

processo educativo 

Visão do/a professor/a 

sobre a influência da 

relação social no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

14. Como caracteriza a sua relação 

com os seus alunos? Justifique. 

15. Qual é a sua opinião sobre a 

importância da relação social no 

ensino e aprendizagem do Ensino 

Básico? 
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  16. No dia-a-dia do ensino e 

aprendizagem tem em conta as 

diferenças de origem e vivências 

sociais dos alunos? 

17. Quais são as condições escolares 

que afetam a relação do/a professor/a e 

aluno/a no processo de ensino e 

aprendizagem? 
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ANEXO 3 - MAPA DO CONCELHO DE SANTA CRUZ 

Fonte: Plano Diretor Municipal do Município de Santa Cruz ano 2013 
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ANEXO 4 - MAPA DO CONCELHO DE SANTA CRUZ 

 

 Fonte: Plano Diretor Municipal do Município de Santa Cruz ano 2013 

 

 


