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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 

 

(ABERTURA) 

DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E CONTEXTO ESCOLAR 
 

Maria do Sameiro Araújo 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto/ Centro Personalizar 

  
Este Seminário tem como principal objectivo assumir uma vertente de aplicação 

prática das questões da psicologia, em geral, e do desenvolvimento psicológico, em 
particular, ao contexto educativo. Nele pretendemos centrar-nos a dois níveis. Por um 
lado permitir uma análise sobre as implicações do desenvolvimento psicológico dos 
alunos no contexto escolar. Por exemplo, tentar compreender em que medida os seus 
níveis de desenvolvimento em diferentes domínios lhes permitem a compreensão das 
problemáticas que estão a ser trabalhadas, não esquecendo, naturalmente, os reflexos 
ao nível dos seus comportamentos e aprendizagens. Por outro lado, pretende-se 
analisar em que medida o contexto escolar, constituindo um contexto privilegiado de 
desenvolvimento humano, poderá influenciar também, em grande medida, o sentido 
desse desenvolvimento.  

Uma vez tomada a consciência desta dinâmica dificilmente ela deixará de 
constituir motivo de uma atenção particular por parte de todos aqueles que, de forma 
mais ou menos directa, têm responsabilidades no contexto escolar. Como tal, espera-
se que esteja na base, tanto da conceptualização das questões educativas, como ao 
nível das metodologias e das estratégias utilizadas no domínio da intervenção. 
Partindo destes pressupostos e, considerando a existência de diferentes relações 
entre psicologia e educação, salientamos que é nossa convicção que a utilidade dos 
conhecimentos psicológicos para a prática educativa reside, sobretudo, na 
oportunidade de consideração de novos elementos de análise das mesmas. 

 
  
 

AS RELAÇÕES ENTRE PARES EM IDADE ESCOLAR 
 

Ana Tomás de Almeida 
Instituto de Estudos da Criança  da Universidade do Minho 

  
A comunicação pretende chamar a atenção dos professores e outros 

profissionais directa ou indirectamente ligados à Educação para a importância que 
pode ter o grupo de companheiros e a qualidade das relações interpessoais no 
desenvolvimento psicológico da criança e do jovem. Com esse objectivo procuraremos 
ilustrar de que modo, no mundo social da criança e  do adolescente, os pares 
assumem papéis únicos na socialização, ao criarem situações e oportunidades de 
aprendizagem que não são substituíveis por outros. Contudo, afirmá-lo não nos isenta 
de recordar que a socialização comporta tanto processos positivos como negativos. A 
lembrá-lo emergem formas de socialização que exprimem tensão, hostilidade, 
insegurança, desânimo, reflectindo-se invariavelmente em processos e dinâmicas de 
grupo onde os estereótipos, a estigmatização social, a discriminação, a rejeição e a 
vitimização dominam as relações interpessoais. 
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No entanto, apesar da investigação evidenciar de modo inequívoco que a qualidade 
das relações entre pares constitui um indicador seguro do ajustamento psicossocial a 
curto, a médio e a longo prazo, nem sempre a evidência empírica se equacionou em 
termos das estratégias e condições que podem favorecer o desenvolvimento de climas 
positivos, dos processos de comunicação e de conhecimento interpessoal. De forma 
sintética, serão estes os temas que iremos tratar e lançar para o debate. 

 

 

 
SSAALLAA  DDEE  AAUULLAA  EE  ((IINN))DDIISSCCIIPPLLIINNAASS::  

para uma definição de estratégias segundo um modelo desenvolvimental 
 

Marco Vasconcelos & Sérgio Parente 
 FPCE da Universidade do Porto/Centro Personalizar & Centro Personalizar 

 
Cada um de nós luta continuamente para encontrar e manter um lugar de 

significação. Nesta procura, seleccionamos crenças, sentimentos e comportamentos 
que, procurando alcançar esse objectivo, podem contudo tornar-se inadequados nos 
contextos relacionais em que emergem. A sala de aula surge aqui como cenário 
privilegiado de múltiplos encontros, em que se jogam aspirações, expectativas e 
restrições conducentes, por vezes, a conflitos entre a regra estabelecida e o 
comportamento observado, comportamento esse que não reflecte necessariamente a 
pretensão subjectiva do aluno. É nesta descontinuidade que emerge frequentemente o 
termo «indisciplina», indelevelmente revestido de conotações pejorativas, sendo 
muitas vezes apenas o sinal de uma comunicação tentada (mas não conseguida) que 
procura a inserção e encontra a exclusão. Torna-se assim necessário que as 
abordagens monolíticas e tradicionais da disciplina e indisciplina em contexto de sala 
de aula sejam substituídas por alternativas desenvolvimentais qualitativamente 
diferentes, que tenham em consideração que os alunos constróem e atribuem 
significados às suas experiências através de métodos distintos. Assim, o modelo 
desenvolvimental convida o professor a uma análise local da disciplina e indisciplina, 
devendo perguntar-se (a) quem faz as regras; (b) quem mantém as regras; (c) como 
são aplicadas as regras, e; (d) por que razão os alunos obedecem. Obviamente, a 
resposta a estas questões envolve a consideração do nível de desenvolvimento moral 
dos alunos, nível este que influenciará decisivamente as estratégias de intervenção 
seleccionadas. A interligação entre os estádios de desenvolvimento dos alunos e as 
estratégias a implementar emerge assim como vector fundamental para uma gestão 
equilibrada das (in)disciplinas. 

 
 

 
CANTA-ME UMA HISTÓRIA, QUE EU CONTO-TE UM DESENHO 

 

 Eduarda Coquet 
Instituto de Estudos da Criança  da Universidade do Minho 

 

O mundo das linguagens é tão vasto quanto as nossas vivências, as nossas 
descobertas, as nossas emoções, as nossas ambições, e tudo o que preenche o 
nosso percurso de vida. Convivemos diariamente com a linguagem gestual, a 
linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem verbal. A linguagem como forma 
de expressão, como processo de comunicação, pode ter um registo racional, 
emocional, tradicional, funcional, erudito, comum... 
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Quanto mais ricas são as nossas linguagens, mais próximo estamos dos outros, 
da sua aceitação e do seu conhecimento. Quanto mais ricas são as nossas 
linguagens, mais ricos são os nossos sentidos, as nossas emoções, mais rica é a 
nossa vida. 

No final deste século, ao aceitar as linguagens múltiplas como formas de 
interacção com o mundo, temos de aceitar igualmente as inteligências múltiplas como 
componentes de um mesmo indivíduo, como construtoras de uma personalidade, 
como controladoras das nossas emoções e também como portadoras das 
competências intra e interpessoais. 

O trabalho com as crianças no domínio das linguagens artísticas, interpenetra-se 
na formação do indivíduo precisamente na medida em que as inteligência múltiplas se 
desenvolvem todas elas, pelo trabalho criativo, pela aquisição de competências 
textuais, visuais, plásticas e auditivas, pelo estímulo dos sentidos e pelo controlo das 
emoções. 

 
 
 

REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 
PERMANÊNCIAS, DESAFIOS E NOVAS ROUPAGENS 

 

Luís Grosso Correia 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

A presente intervenção toma como objecto de reflexão a reestruturação curricular 
dos ensinos básico e secundário promulgada em Janeiro de 2001. 

Serão entrecruzadas observações relacionadas com a teoria e desenvolvimento 
curricular, a prática pedagógica e a cultura organizacional das escolas, tomando por 
pano de fundo as permanências, renovações e desafios plasmados no projecto de 
reforma curricular acima referido. 

Tomaremos como ponto de partida a seguinte análise de Walo Hutmacher: 
«Hoje em dia, existem poucas certezas quanto às conclusões dos debates e das 

lutas de interesse, que estão em vias de redefinir as finalidades dos sistemas de 
ensino e das escolas e as políticas escolares. Vale a pena, no entanto, assinalar uma 
ideia bastante geral, que diz respeito à natureza da mudança: sem regredir do ponto 
de vista quantitativo, a escola tem de proceder a uma espécie de mutação qualitativa. 

O que se deve entender por qualidade neste contexto? Não se trata de renunciar 
à aquisição de conhecimentos pelos alunos. Todavia, é incontestável que se atingiram 
os limites da lógica de adição, que contribui para a inflação enciclopedista das 
matérias de ensino. Para além, não é suficiente que a escola transmita 
conhecimentos, devendo também estimular o desenvolvimento de um conjunto de 
disposições e de atitudes, que não são novas, mas que apenas eram atingidas pelos 
melhores. Assim, o domínio operacional de várias línguas e linguagens é 
indispensável para todos, bem como um conjunto de capacidades que podemos 
considerar de ordem superior: saber aprender, pesquisar e encontrar a informação 
necessária a um fim ou a uma tarefa, ser capaz de se distanciar dos seus próprios 
saberes, saber analisar, sintetizar, concluir, compreender a relatividade dos saberes e 
das crenças, conservando no entanto uma identidade forte, comunicar com facilidade 
e eficácia, argumentar, negociar, cooperar, inventar, etc.. 

Praticamente todas as reformas de estrutura e de programas, bem como a 
modernização do material pedagógico nas últimas décadas, pretendiam, de forma 
mais ou menos explícita no espírito dos conceptores e dos decisores, transformar a 
vida escolar, as mudanças desejadas abrangiam nomeadamente as práticas de 
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ensino, que tinham sido consideradas intangíveis durante muito tempo, na medida em 
que se supunha serem provenientes do domínio da pessoa, do temperamento ou da 
personalidade íntima e irredutível. 

Estas esperanças foram muito parcialmente satisfeitas, e estamos em vias de 
terminar um novo ciclo de desencanto em relação às reformas educativas. De todas as 
maneiras, acredita-se cada vez menos que as reformas de estrutura ou de planos de 
estudo sejam suficientes para responder às novas expectativas. Doravante, os 
problemas a resolver são cada vez mais identificados como o domínio do 
funcionamento, da prática pedagógica, da organização do trabalho e do modo de vida 
escolar. 

Na concepção tradicional dos sistemas educativos, observa-se que o interesse e 
os recursos tendem a focalizar-se, por um lado, no centro político-administrativo e, por 
outro lado, ao nível da sala de aula. Entre os dois, o espaço da cultura 
«organizacional» é concebido, essencialmente, na perspectiva das ligações 
hierárquicas de controlo e supervisão. Deste modo, o estabelecimento de ensino é 
encarado como uma antena descentralizada de aplicação de directivas e de regras 
idênticas para o conjunto de estabelecimentos de um mesmo tipo ou grau de ensino. 

Nos últimos tempos tem vindo a emergir um novo interesse por este papel 
operacional intermédio dos sistemas educativos: o estabelecimento de ensino tem 
tendência a ser concebido como um agrupamento orgânico de profissionais 
(professores e outros especialistas) e de alunos. «Descobre-se» que não é a Escola 
em geral, mas sim o estabelcimento de ensino com a sua identidade específica, que, 
na subjectividade dos professores e dos alunos, constitui o lugar concreto de trabalho 
e investimento. Neste sentido, (re)colocam-se questões tais como as dimensões 
optimais de um estabelecimento, o «clima social» do estabelecimento como factor de 
eficiência pedagógica, a diversidade dos públicos e dos recursos a afectar a cada 
estabelecimento, etc..» 

 (adaptado, 1992) 
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AAPPOOIIOOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS:: da Lei às práticas  

 
Raquel Portela  

EB 2,3 de Gualtar & Centro Personalizar 
 
Devido à evolução dos conceitos relacionados com a Educação Especial em 

diferentes países, às transformações no sistema educativo português, às 
recomendações de diferentes organismos internacionais, relativos ao acesso de todos 
os alunos ao sistema regular e, ainda, devido a um acumular de experiências no 
campo da integração e inclusão, surge a necessidade de, em Portugal, se actualizar e 
alargar a legislação vigente. 

Surge, então, o Dec. Lei 319/91 de 23 de Agosto, que considera novos 
conceitos, uma crescente responsabilização da escola regular por alunos portadores 
de deficiências ou dificuldades de aprendizagem e, ainda, a ideia de que a educação 
se deve processar no meio menos restritivo possível. 

A partir da lei, será apresentada a prática concreta numa escola EB 2,3 do 
concelho de Braga. 

   
 

 
 

A ADOLESCÊNCIA COMO UM TEMPO DE (RE)CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS 
 

Isabel Soares 
Instituto de Educação e Psicologia  da Universidade do Minho 

 
Tem como ponto de partida uma perspectiva do desenvolvimento valorizadora 

da multiplicidade de trajectórias e, nesse sentido, concebendo a adolescência como 
um tempo de riscos e de oportunidades, iremos procurar analisar a adolescência como 
um tempo de (re)construção de vínculos, no sentido do desenvolvimento positivo com 
expressão clara de vozes ou no sentido do risco e das perturbação gerada pelos 
ruídos.  Neste âmbito, num primeiro momento analisaremos a (re)construção das 
relações de vinculação no contexto das mudanças cognitivas, emocionais e 
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comportamentais que ocorrem na adolescência. Num segundo momento faremos 
algumas considerações sobre as diferenças (inter)individuais na organização da 
vinculação e nas trajectórias de desenvolvimento do adolescente e da sua família.  

 


