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RESUMO 
 

O desenvolvimento cognitivo, pessoal e social da criança é a finalidade que a 

educação básica pretende atingir, a organizar curricularmente os saberes que 

permitirão às crianças experienciar diferentes cenários e conteúdos, estimulando 

as suas aprendizagens. A educação das expressões contribui, de forma 

essencial, para esse desenvolvimento integral. Os docentes do 1º CEB são, 

inevitavelmente, os promotores dessas experiências. 

O presente estudo procura identificar e caraterizar o trabalho pedagógico 

desenvolvido no 1º CEB na educação das expressões, enquanto componente 

curricular, a partir das conceções dos docentes deste nível de ensino. A 

identidade docente do 1º CEB construída, quer pela evolução das mudanças 

políticas dos cursos de formação inicial, quer pelas mudanças nos contextos de 

trabalho constitui o primeiro pilar de referência deste trabalho. O outro diz 

respeito ao conceito de educação das expressões, que aqui se entende como o 

processo para assegurar o desenvolvimento do ato expressivo na criança. Vai-

se assim ao encontro dos princípios pedagógicos que enquadram o trabalho dos 

docentes deste nível de ensino. O estudo usa uma metodologia mista, que 

combina as vantagens das abordagens qualitativas e quantitativas, e usa o 

inquérito por questionário, a entrevista e o grupo de discussão focalizada com 

docentes do 1º CEB de diferentes agrupamentos parceiros do Observatório da 

Vida nas Escolas.  

Os resultados evidenciam uma relação estreita entre a formação inicial e 

contínua dos docentes e os modos como desenvolvem o seu trabalho na área 

das expressões. Como a formação nesta área é reduzida o trabalho das 

expressões é pouco desenvolvido. Idêntica relação pode ser estabelecida com 

as condições de trabalho organizacionais que caraterizam este nível de ensino. 

Face à preponderância curricular da matemática e do português no currículo 

nacional, bem como à existência das Atividades Extracurriculares, a área de 

expressões tem pouco significado no desenvolvimento do currículo do ensino 

básico. 
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RÉSUMÉ 

Le développement cognitif, personnel et social des enfants est le but de 

l’éducation de base, qui organise, dans ses programmes, les savoirs qui 

permettent aux enfants d’éprouver différents scenarios et contenus, en stimulant 

leurs apprentissages. L’éducation des expressions contribue de manière 

essentielle à ce développement intégral. Les enseignants de l’éducation de base 

sont, nécessairement, promoteurs de ces expériences.  

Cette étude a comme objectif d’identifier et de caractériser le travail pédagogique 

développé dans le premier cycle de l’éducation, avec l’apprentissage des 

expressions comme partie des programmes, à partir des conceptions des 

enseignants de ce niveau d’éducation. L’identité des enseignants du premier 

cycle de l’éducation de base, construite à partir des modifications politiques de la 

formation initiale et par la modification dans le contexte du travail est le premier 

pilier de référence de cette étude. L’autre pilier concerne la conception de 

l’éducation des expressions, entendue comme étant le processus central pour 

assurer le développement de l’action expressive des enfants. De cette façon, les 

principes pédagogiques qui forment le travail des enseignants de ce niveau 

d’éducation sont identifiés. Cette étude utilise une méthodologie mixte en 

combinant les avantages des approches quantitatives et qualitatives, en réalisant 

questionnaires, entretiens et groupes de discussion focalisés avec des 

enseignants du premier cycle de l’éducation de base de différentes écoles 

associés au OBVIE. 

Les résultats soulignent une relation étroite entre la formation initiale et continue 

des enseignants et les manière dont ils développent leurs travails dans le 

domaine des expressions. Impacté par une formation réduite, le résultat du travail 

sur les expressions est modeste. Une relation égale est établie avec les 

conditions organisationnelles qui caractérisent ce niveau d’éducation. Face à la 

prépondérance des Mathématiques et de la langue Portugaise dans les 

programmes scolaires, ainsi que l’existence des activités extra scolaires, le 

domaine des expressions a peu de sens dans l'élaboration du programme 

d'éducation de base.   
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ABSTRACT 
 
The cognitive, personal and social development of a child is the purpose that 

primary education aims to achieve, by organizing in the curriculum the distinctive 

types of knowledge that will allow children to experience different scenarios and 

contents, stimulating their learning. Expressions’ education contributes, in a 

crucial way, to the holistic development of children. Primary teachers are, 

inevitably, promoters of these experiences. 

This study aims to identify and characterize the pedagogic work developed by 

Expressions’ Education in Primary Education, as a curricular component, through 

primary teachers’ conceptions. Teachers’ identity in primary education, built 

either by the political changes in initial teacher education courses or by changes 

within the work contexts, establishes the first theoretical framework for this study. 

The second theoretical framework is related to the concept of Expressions’ 

Education which is understood as the process that assures the development of 

children expressive behaviour and activities. In this sense, we will try to 

understand the pedagogical principles that frame the work of teachers at this 

level. This study uses a mixed methods approach that combines the benefits of 

qualitative and quantitative methodologies, through questionnaires, interview and 

focus group discussion with primary teachers from different schools working in 

partnership with the OBVIE project.  

Findings highlight a close relationship between the initial teacher education and 

continuing professional development of teachers and the way in which they 

develop their work within Expressions subject area. As the training is reduced the 

work of expressions is modest. A similar relationship can be established between 

the organizational working conditions that identify this level of education. Taking 

into consideration the predominance of mathematics and Portuguese within the 

national curriculum, as well as the existence of the AEC, the expressions are the 

undervalued subject of the primary education curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

Se o ensino universal, gratuito e obrigatório, promotor do desenvolvimento 

integral das crianças, é uma concretização que veio sendo alterada pelos 

poderes políticos, ao longo do tempo, de forma a acompanhar as necessidades 

sociais, facto é que teve sempre os docentes como agentes decisivos da 

concretização dessas políticas. Assim, como principais atores do 

desenvolvimento cognitivo e social integral das crianças, os docentes são o foco 

desta pesquisa. 

As especificidades da educação das expressões no trabalho pedagógico no 1º 

CEB é um assunto que, embora não seja novo, não tem sido tomado como uma 

prioridade em Portugal, apesar dos estudos nacionais e internacionais (Caldas 

& Vasques, 2014; Tormenta, 2015) e das recomendações nacionais e 

internacionais (EACEA, 2009; CNE, 2013). A investigação que tem sido 

produzida sobre os fatores que condicionam esse desenvolvimento tem 

apontado o importante fator que são os docentes, porém são poucos os estudos 

sobre a temática em Portugal (Ribeiro et al., 1997). Mais parcos, ainda, são os 

estudos que abordam a educação das expressões como um saber 

curricularmente organizado. 

O estudo foca-se no trabalho pedagógico dos docentes do 1º ciclo do ensino 

básico (CEB) relativo à educação das expressões artísticas e físico-motoras. 

Para tal, mobiliza-se literatura que permite a caracterização do perfil docente do 

1º CEB, dependente das mudanças políticas da formação inicial, dos contextos 

de trabalho e das práticas profissionais. De um modo mais específico, este 

estudo reporta-se à educação das expressões que os docentes do 1º CEB 

desenvolvem nas suas práticas e aos percursos e contextos profissionais que 

caracterizam e condicionam a ação destes. Esta dissertação propõe, ainda, para 

reflexão a Educação das Expressões como um saber global que contribui para 

um desenvolvimento integral das crianças. Assenta na ideia de que todas as 

áreas de expressão têm o mesmo propósito e, apesar da diferença das 

atividades educativas que possam ser desenvolvidas, todas elas contribuem 

para as finalidades da Lei de Bases do Sistema Educativo para o 1º CEB: 

desenvolvimento pessoal, social e cultural da criança. 
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Esta pesquisa serve para problematizar as especificidades da educação das 

expressões nas conceções de docentes do 1º CEB, a partir das práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes deste nível de ensino.  

No primeiro capítulo, a revisão da literatura permite caracterizar o perfil docente 

do 1º CEB, através de uma reflexão da evolução histórica das mudanças 

políticas dos cursos de formação inicial, visto serem definidores da identidade 

profissional (Pereira, Carolino, Lopes, 2007), assim como os contextos de 

trabalho em que desenvolvem o seu exercício profissional, igualmente 

caracterizador identitário das suas práticas educativas (Vale & Mouraz, 2014). A 

discussão a adotar estará centrada no desenvolvimento do trabalho pedagógico 

da expressão e educação artística e expressão e educação físico-motora, 

enquanto áreas aglutinantes da educação das expressões nas Orientações do 

Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2004), visto serem estas as diretrizes 

para os docentes. Este é o manual de consulta que se encontra em vigor, tendo 

como objetivo a promoção da reflexividade da ação docente, apoiando e 

conduzindo as decisões da prática docente no processo educativo a ser 

desenvolvido com as crianças. 

Ao longo desta dissertação, ter-se-á em consideração o trabalho curricular da 

Educação de Expressões desenvolvido pelos docentes do 1º ciclo do ensino 

básico, que abrange as expressões artísticas (artes plásticas, visuais, musicais 

e dramáticas) e físico-motoras, porém contribuindo para uma problematização 

necessária sobre a educação das expressões como um saber a incluir no 

currículo, de pleno direito. 

O segundo capítulo refere-se à explicitação do percurso metodológico.  

Este estudo mobiliza docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico, de Agrupamentos 

de Escolas com protocolo com o Observatório da Vida nas Escolas (OBVIE), 

entendidos como interlocutores/as privilegiados/as do desenvolvimento de uma 

educação integral das crianças. É sua principal finalidade, contribuir para o 

aprofundamento do conhecimento sobre o trabalho pedagógico desenvolvido por 

professores do 1ºCEB na dinamização da educação das expressões artísticas e 

físico-motoras. Os objetivos do trabalho são quatro: caraterizar o perfil docente 

do 1º CEB, face às vicissitudes culturais e históricas que fazem a atualidade 
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deste nível de ensino; caraterizar as conceções dos docentes do 1º CEB acerca 

da especificidade das expressões, enquanto componente curricular; identificar 

os fatores facilitadores e os constrangimentos associados ao trabalho 

pedagógico na área das expressões; caraterizar a conceção dos docentes sobre 

as formas de trabalho no 1º CEB promovidas para desenvolver as expressões. 

Entendendo-se o trabalho pedagógico como componente da prática profissional 

de docentes do 1º CEB1 e resultando de diferentes processos vivenciados por 

estes, torna-se lógico operacionalizar um estudo desta natureza pelo recurso a 

uma metodologia mista. Com ela pretende-se, simultaneamente, coligir dados 

mais abrangentes e caraterizar extensivamente representações dessas práticas 

e, por outro lado, permitisse fazer uma interpretação mais aprofundada dessas 

representações, assente num paradigma fenomenológico interpretativo. Assim, 

recorre-se para a primeira recolha de dados, à técnica de inquérito por 

questionário, contando com 96 participantes. A segunda recolha de dados, por 

meio de entrevista e de um grupo de discussão focalizada, resultou de e 

aprofunda os resultados dos questionários. 

No terceiro capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa, organizando-se 

por blocos definidos pelos objetivos, onde constam, primeiro, a apresentação 

dos resultados do questionário, seguindo-se os da entrevista e do grupo de 

discussão focalizada. O capítulo seguinte dá lugar à interpretação e à discussão 

dos resultados que se revelaram ser mais interessantes. Organiza-se em três 

partes: formação, motivação e importância das expressões; condições do 

exercício profissional na educação das expressões; trabalho curricular da 

educação das expressões. 

Conclui-se o trabalho e apresentam-se as considerações finais, bem como os 

limites e pertinência da investigação sobre a educação das expressões em 

ciências da educação. 

                                                 
1 As outras componentes são as condições comunicacionais e de relação com os alunos e organizacionais, 
relativas ao exercício da profissão. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I 

SER-SE DOCENTE DO 1º CEB  

COM A EDUCAÇÃO DAS EXPRESSÕES 
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1. Formação e contextos de trabalho do 1º ciclo do ensino básico  

Tornar-se docente é um percurso de transformações que moldam a identidade 

profissional (Dotta, 2013; Santos, Pereira & Lopes, 2014). Tal percurso inicia-se 

com o ingresso na formação inicial de professores primários, durante o 

magistério primário, ou, mais recentemente, com o ingresso na formação de 

educação básica. Esta sua inclusão, em momentos de socialização adulta (Cf. 

Dubar, 1995), define parte do que será o seu percurso profissional. 

As políticas educativas que nortearam a formação inicial de professores 

primários (FIPP), durante o Estado Novo, maioritariamente sob regime 

Salazarista, tiveram como principais interesses o controlo autoritário das 

populações, num país fechado para o mundo. Os professores foram agentes 

desse controlo. 

Apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apresentar a 

necessidade de uma educação elementar obrigatória, sendo a educação um 

direito que assiste a todas as pessoas, Portugal, até à década de 1970, seguiu 

políticas que não são concordantes com este princípio. Tais políticas eram 

medíocres, porquanto não usavam a escolaridade obrigatória como modo de 

emancipação das populações. O que importava à época era assegurar que a 

população soubesse ler, escrever e contar, respeitar os valores da pátria e da 

doutrina cristã que constituíam os eixos fundamentais do clima do controlo 

vigente no estado novo. Segundo Nóvoa (1992), tratava-se de um estado 

fascista que via na formação de professores, pouco qualificada, uma forma de 

controlo da educação disponibilizada para as massas. No entanto eram 

inexistentes políticas que valorizassem realmente o papel do docente, que 

investissem no seu saber pedagógico e científico. Tal impediu que o/a 

professor/a tivesse uma ação e intervenção social que contradissesse as 

politicas nacionais (Nóvoa, 1992).  

O acesso à formação que garantiria o acesso à profissão docente era destinado 

a pessoas com idades entre os 16 e os 28 anos, sem registo criminal, estando 

dois terços das vagas (70 vagas) reservadas para mulheres (Decreto-lei n.º 32 

243, de 5 de setembro). Os/as candidatos/as necessitavam da qualificação 

mínima de 10 valores nas três provas de exame que compreendia conteúdos de 
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português, matemática e geografia-história para ingressar na FIPP (Decreto-lei 

n.º 32 243). A FIPP era desenvolvida pelas Escolas do Magistério Primário, 

reabertas em 1942 (Decreto-lei n.º 32 243), depois de terem sido suspensas 

entre 1936 e 1940, altura em que se registou uma urgente formação de 

professores para ocupar as escolas. 

O Estado desinvestiu na formação docente, que era organizada segundo o 

“princípio” da redução: tempo e recursos racionados (Ferreira & Mota, 2009), que 

implicavam a baixa exigência académica no recrutamento de estudantes e nos 

conteúdos disciplinares. Tais práticas evidenciam uma política desvalorizadora 

dos recursos humanos (Pereira, Carolino, Lopes, 2007) a que se associava uma 

visão da formação entendida numa perspetiva técnica da «aprendizagem e do 

exercício da profissão» (Ferreira & Mota, 2009:71). Praticava-se, assim, o 

domínio da classe docente formadora, num contexto autoritário. 

Outro aspeto que contribuiu para esse controlo da ação dos professores 

primários decorria das condições de trabalho em que exerciam a sua profissão. 

A grande maioria fazia-o em isolamento. Desde o Estado Novo que o isolamento 

da profissão docente (Nóvoa, 1995) é característica transversal aos contextos 

de trabalho vividos entre professores de diferentes escolas primárias. Os 

contextos de trabalho foram caracterizados pela total responsabilização dos 

docentes por todas as valências associadas ao seu trabalho, gerando 

«arquipélagos de solidão» (Pacheco, 2000:57). Cada docente tinha a sua sala e 

a sua turma, trabalhando em regime monodocente. Esta é uma característica 

que se manifesta de forma contínua, traduzindo-se numa ausência de 

comunicação e cooperação entre pares (Sousa & Lopes, 2007). A monodocência 

é o regime de trabalho pedagógico que vigora desde o Estado Novo. 

Monodocência clarifica-se como a “responsabilização de um/a único/a 

professor/a pela gestão de todo o currículo de uma turma” (Vale & Mouraz, 

2014:88). O regime de monodocência caracteriza-se pelo comprometimento do 

docente pela gestão integral dos conteúdos dos programas do currículo, pela 

autónoma organização do seu trabalho pedagógico, quer na planificação dos 

tempos e dos espaços em que as atividades ocorrem, quer na dinamização das 

atividades e na avaliação das mesmas. Segundo Leite (2000), a monodocência 
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tem como finalidade a promoção de um acompanhamento integral das crianças, 

permitindo deste modo a constatação das suas evoluções. 

Até à década de 1960, o Estado reforçou os mecanismos de que dispunha para 

a imposição ideológica, quer na formação, quer na prática profissional dos 

docentes (Nóvoa, 1992). Apenas na década de 1970, com a reforma de Veiga 

Simão, a formação de professores primários se revestiu com nova cara. A 

reforma introduziu a necessidade da associação da educação à democracia e a 

necessidade da modernização do sistema educativo português (Correia, 1999), 

em contraste com um regime que era ainda «extremamente repressivo e 

autoritário» (Stoer, 1983:796). A revolução de 25 de Abril de 1974 contribuiu para 

uma «ruptura sociocultural, política e económica» (Pereira, 2010:182), em 

referência ao até aqui então vivido. A sociedade passou a mobilizar ações sociais 

capazes de discutir os modos como a educação podia contribuir para o 

desenvolvimento social. Tal debate, público, incluiu a discussão sobre a inclusão 

de novas perspetivas pedagógicas e científicas em educação (Pereira, 2010).  

Em 1976, após a estabilização da conjuntura política e a publicação da primeira 

constituição da República Portuguesa, a valorização da educação toma forma 

de lei e instrumento da igualdade dos cidadãos. Ao mesmo tempo constatou-se 

um movimento de integração das escolas nas comunidades com a finalidade de 

formar os «futuros homens livres» (Despacho 4497, de 27 de agosto). Um novo 

papel do/a professor/a primário passou a ser exigido, em virtude da sua condição 

de agentes sociais com um papel pedagógico reconhecido (Pereira, Carolino, 

Lopes, 2007). Cabe ao docente ser «um ponto de consciência emergente capaz 

de dinamizar e de encaminhar a história no sentido da justiça» (cit. In Pereira, 

Carolino, Lopes, 2007:200) tal como era referido no Plano de Estudos das 

Escolas do Magistério Primário de 1976-77. 

As áreas programáticas do plano de estudos da FIPP necessitaram de sofrer 

alterações em função das novas metas da educação e correspondente papel do 

professor. O renovado Plano de Estudos das Escolas do Magistério Primário, de 

1977-78 (Despacho n.º 157/78), organizou-se com contributos das ciências da 

educação, ao nível das metodologias e técnicas pedagógicas, compreendendo 

a psicologia do desenvolvimento e a área das expressões e da comunicação. 
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Este foi um período de renovação pedagógica, decisivo para a configuração dos 

cursos de formação inicial de professores primários. 

É ainda neste contexto de formação que surgem as ESE. As Escolas Superiores 

de Educação, incluídas no Ensino Superior Politécnico, vieram substituir as 

Escolas do Magistério Primário. Surgem na década de 1980 sustentadas no 

reconhecimento da necessidade de serem dinamizados espaços de formação 

que permitam a atualização de saberes aos docentes já formados e criar 

oportunidades para o País adquirir novos profissionais dotados de um perfil que 

garanta o desenvolvimento da nação (Decreto-lei 513-T/79).  

A primeira vez que as ESE surgem incluídas como instituições reconhecidas no 

sistema de ensino superior (artº 11 do Decreto-lei n.º 46/86) resultou de uma 

manifestação política que demonstrou a «intenção de um maior investimento na 

educação de base dos portugueses e na formação dos futuros professores» 

(Pereira, Carolino, Lopes, 2007:206). Assim, para se ser professor/a do ensino 

básico era necessária certificação de formação inicial de nível superior (artº 30 

do Decreto-lei n.º 46/86), conferida pelos Institutos Politécnicos. Estas alterações 

na política educativa traduziram-se em mudanças na escolaridade obrigatória 

que tinham como igual objetivo dotar os jovens, lendo-se: «a melhoria que se 

deseja para o pessoal docente» (art.3 Decreto-lei 513-T/79), deseja-se 

igualmente para o futuro próximo que são as «crianças situadas no grupo etário 

dos 3 aos 12 anos» (art.3 Decreto-lei 513-T/79), ou seja, escolaridade obrigatória 

de nove anos para toda a população. Esta medida traduz-se numa 

responsabilidade governamental comprometida com a valorização da educação 

na sociedade. 

Foi com a revolução de 25 de Abril de 1974 que a educação das expressões 

artísticas e físico-motoras ganha um novo estatuto no plano de estudos dos 

cursos de formação. Até então, as expressões artísticas e físico-motoras, se 

assim poderiam ser chamadas, eram dinamizadas a partir de objetivos técnicos 

e conservadores do Estado Novo (Sousa, 2003). Apesar da renovação 

pedagógica, as áreas programáticas mantiveram as mesmas denominações: 

educação física; desenho e trabalhos manuais; música e canto coral.  
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Começou a desenhar-se na época, por influência do movimento da educação 

pela arte a necessidade de olhar para os cursos de formação inicial dos 

professores primários de uma outra forma que desse relevo ao trabalho da 

expressão artística (Sousa, 2003). 

Outra discussão que surgiu, por ocasião da discussão da reforma educativa no 

final a década de 1980, e que questionava a preparação dos professores para 

trabalharem as expressões artísticas e físico-motoras, trazia para a ribalta a 

questão da monodocência: «criação de equipas de docentes no 1º ciclo tendo 

em vista o ensino das áreas de expressão» (ME, 1988:140).  

De facto, se o regime de monodocência consta no perfil de desempenho do 

professor do 1º CEB (Decreto-lei n.º 241/2001), a lei de Bases do Sistema 

Educativo de 1986, dava conta da necessária articulação entre docentes. O 

conceito de monodocência coadjuvada começou a ganhar forma, a partir dessa 

exigência de maior diversidade e riqueza da oferta curricular do 1º CEB. 

Considera-se monodocência coadjuvada quando a situação do principal 

responsável pelo ensino-aprendizagem da turma, designado por professor 

titular, pode ser coadjuvado em áreas especializadas (Mouraz & Vale, 2014), 

como a educação e expressão plástica, musical, entre outras. Essa articulação 

iria permitir uma maior sensibilização dos saberes a serem adquiridos pelos 

alunos no 1º CEB, exigindo uma articulação pedagogicamente rica entre 

docentes. Segundo Pacheco (2000) a coadjuvação acontece maioritariamente 

na educação das expressões, como se os professores deste grau de ensino, 

fossem somente especialistas em língua portuguesa e em matemática. 

O mesmo autor (ibid.:55) acrescenta que a coadjuvação vem «introduzir 

compensações que reforçaram o modelo tradicional; desvalorizar e desqualificar 

o professor do 1.º ciclo e manter e reforçar culturas profissionais que 

transformam os ciclos em culturas autistas uns relativamente aos outros». 

Nestes termos, a coadjuvação não preenche o 1º CEB com o seu principal 

propósito que é o de promover uma aprendizagem integrada, numa cultura de 

cooperação, mas sim numa «cultura de substituição» (ibid.:55).  

Apesar de a coadjuvação ser apresentada no dicionário como “cooperação” e 

um trabalho com um intuito comum, o trabalho pedagógico neste campo tem 
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ficado aquém do expectado. A coadjuvação deveria ser mais do que a 

cooperação e o auxílio entre docentes, deveria ser um trabalho pluridisciplinar 

que permitisse uma visão mais ampla (Leite, 2000) do currículo do 1º CEB.   

É, ainda, neste espírito de articulação curricular do 1º CEB com os restantes 

ciclos da educação básica que emerge a criação de Escolas Básicas integradas. 

A evolução das obrigações da educação pública para com a comunidade, «em 

resultado da expansão da escola de massas que fez convergir para o contexto 

escolar uma profunda multiplicidade sociocultural e humana» (Pereira, 

2010:175), levou à implementação de novas medidas que acompanhassem esse 

crescimento social. As Escolas Básicas Integradas (EBI) surgem em 1990, para 

responder ao alargamento da escolaridade obrigatória, aproximando os ciclos de 

estudo, quer pela organização curricular, quer pelas estruturas dos edifícios 

(Vale & Mouraz, 2014). 

De modo concorrente, outro aspeto importante para a concretização do aumento 

da escolaridade obrigatória, nomeadamente no que diz respeito à unidade de 

educação básica (Lima, 1985), foi a atribuição às escolas superiores de 

educação da tarefa de formação de professores para o 1º e para o 2º ciclo da 

educação básica, legislada pela LBSE. Neste aumento da educação básica 

estava a influência das tendências internacionais e europeias que se tornavam 

mais prementes face à adesão de Portugal à comunidade económica europeia 

(à época, depois EU), em julho de 1986. 

Desse modo, os cursos de formação de professores do 1º ciclo do ensino básico 

(CEB), conducentes ao bacharelato em ensino, distribuídos pelos Institutos 

Politécnicos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Lisboa, Porto, 

Santarém, Setúbal e Viseu, tinham como principais objetivos «aumentar a 

produtividade da força do trabalho e melhorar a preparação das pessoas que 

entravam no mercado de trabalho» (Ferreira & Mota, 2009:77). Uma década 

volvida, e num movimento de reforço da qualidade do pessoal docente, a 

formação necessária dos professores é reforçada. Estabeleceu-se a licenciatura 

como formação inicial obrigatória (habilitação mínima) para o acesso à docência 

(Decreto-lei n.º 115/97), podendo ler-se no mesmo decreto como principais 

princípios a equidade e democraticidade no acesso à habilitação, por meio de 

uma difusão objetiva dos critérios de seleção dos candidatos. 
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O debate interno gerado na definição destes cursos estava moldado pelas 

exigências internacionais, fazendo-se prever uma reestruturação dos cursos de 

formação inicial de professores (FIP), visando a implementação de 

características que se aproximassem às regulamentações externas. Segundo 

Correia (1999) o sistema educativo português enfrentava preocupações 

referentes à eficácia dos cursos de formação e aos seus padrões de qualidade, 

realçando mais tarde, numa obra de arquivo (Correia, Stoleroff & Stoer, 2012), 

que de facto tratou-se de uma real interferência dos mercados internacionais nas 

políticas educativas, quer pela definição de normas de qualidade da formação, 

quer pela implementação de medidas que garantissem essa qualidade. 

Desenhava-se, já nessa altura, a influência das agências internacionais externas 

na definição de políticas nacionais de formação numa versão do que Steiner-

Khamsi (2010) chamaria de “lending policies”. 

Com o surgimento do Processo de Bolonha2, em junho de 1999, Portugal viu-se 

na obrigação de fazer alterações na qualificação de professores. O grau de 

bacharelato não era mais suficiente para o acesso à profissão docente, 

carecendo de mais dois anos numa instituição de ensino superior, definindo 

como formação adequada o grau de mestre (1º ciclo + 2º ciclo). De novo, a 

política de cooperação internacional alinha-se pelos caminhos que estavam a 

ser traçados numa Europa unida pela melhoria da formação dos cursos de 

professores do 1º CEB, caracterizada pelo aumento da competitividade do 

ensino superior e pela promoção da mobilidade e empregabilidade. 

As conceções políticas implementadas no início do século XXI, onde o papel do 

Estado é o de regulamentar a formação inicial de professores, distanciam-se das 

políticas da década de 1990, onde o Estado comandava e organizava a 

formação.  

Ao estado cabia reorganizar a escola pública e as organizações educativas, o 

que se traduziu numa mudança dos contextos de trabalho dos docentes do 1º 

CEB. 

                                                 
2 Generalização das estruturas educativas dos cursos de ensino superior cujo objetivo é o de reconhecer 
o igual valor da qualificação superior académica de estudantes (académica e/ou profissionalmente) dos 
estados-membro da União Europeia. 
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A partir do despacho n.º 13 313/2003, as escolas reorganizam-se em 

agrupamentos, de forma a proporcionar aos alunos um percurso escolar 

articulado numa determinada área geográfica, num esquema vertical. As escolas 

já haviam sido implicadas com o Decreto-Lei nº 115-A/98, pois poderiam 

constituir-se como Agrupamentos Horizontais ou Verticais. A maioria das escolas 

do 1º CEB organizou-se como agrupamento horizontal, sendo que o Despacho 

n.º 13313/ 2003 veio regulamentar a obrigatoriedade da implementação de todos 

os agrupamentos em esquema vertical. Esta reorganização escolar, de tipo 

vertical, segundo Pereira (2010) tratou-se sobretudo de uma imposição 

burocrática sobre a qual ainda não se discutiu o suficiente, nomeadamente nos 

efeitos que esta regulamentação teve na educação escolar e na 

profissionalidade docente do 1º CEB. 

Os docentes, a trabalhar exclusivamente em regime de monodocência, 

centrados na sua turma e na sua sala de aula, passam a fazer parte de um 

sistema internamente estruturado que respeita uma organização favorável à 

transição de ciclos, onde são promovidos projetos comuns ao agrupamento e à 

articulação pedagógica subjacente a esta construção unitária da educação 

escolar (Pereira & Mouraz, 2015). Em virtude de tal, a monodocência coadjuvada 

deve ser cuidadosamente discutida e implementada, para que não se coloquem 

dois riscos óbvios: primeiro corresponder a uma disciplinarização do currículo do 

1º CEB e segundo caracterizar o discurso para colmatar lacunas na formação 

docente e contribuir para o desprestígio do ser professor do 1º ciclo (Pacheco, 

2000). O Despacho normativo nº 10-A/2015, 19 de junho, artºs 4º e 11º apresenta 

a exigência de pelo menos dois professores na sala de aula, pois caso apenas 

se encontre um é uma substituição e não uma coadjuvação. 

A reorganização escolar interferiu sobre os contextos de trabalho dos docentes 

do 1º CEB, quer pela promoção da diminuição do isolamento do docente, quer 

pela (alegada) perda de autonomia do trabalho por estes desenvolvido, ficando 

obrigados a prestar contas à direção do agrupamento (Vale & Mouraz, 2014). A 

constituição de agrupamentos verticais teve como principais objetivos a 

organização administrativa ao invés da organização pedagógica, contrariando a 

experiência dos agrupamentos horizontais que fortaleceu as relações 

pedagógicas entre pares (Mendes & Ferreira, 2011). A cultura de pouca 
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colaboração entre os docentes dificultou a desejável articulação vertical, e deu 

origem a uma menor participação do docente do 1º CEB em órgãos de direção 

(Moreira, 2012). Como resultado, os processos formativos, emergentes dos 

contextos e situações de trabalho, para a concretização da ideia de articulação 

entre ciclos não se verificam, dando-se lugar a processos mais burocratizados 

(Mendes & Ferreira, 2011). 

Interessa verificar de que modo a formação inicial de professores se desenhou 

por efeito do processo de Bolonha. No ano letivo de 2007/08, já com os 

agrupamentos verticais implementados, decorre o primeiro ciclo de estudos da 

formação inicial de professores do 1º CEB, ao abrigo do Processo de Bolonha, 

designado por Licenciatura em Educação Básica. A licenciatura em EB (Decreto

‑Lei n.º 43/2007) tem como componentes de formação, conteúdos de formação 

educacional geral, didáticas específicas e formação em metodologias de 

investigação educacional. O sistema de reconhecimento de aprovação das 

unidades curriculares (disciplinas) dos cursos passa a acontecer em respeito do 

sistema europeu de transferência de créditos (ECTS). Cada unidade curricular 

contém o seu ECTS, que equivale ao número de horas de trabalho semanal dos 

estudantes. A Licenciatura em Educação Básica é de 180 ECTS, distribuída por 

3 anos (6 semestres), com cerca de 40 horas de trabalho semanal. 

As áreas de expressão e comunicação, assim como as quatro áreas da 

expressão e educação artística e físico-motora: expressão dramática, expressão 

musical, expressão física-motora e expressão plástica são conteúdos de 

formação da licenciatura. O curso mantém o essencial das referências teóricas, 

curriculares e metodológicas, antes identificadas por Nóvoa (1992), como 

caracterizadores da formação praticada, após o 25 de abril de 1974, 

compreendendo iniciação à prática profissional e uma formação cultural, social 

e ética.  

No final do 1º ciclo de estudos os/as candidatos/as habilitam-se ao acesso a 

trabalhos com funções educativas e de apoio ao Sistema Educativo (SE), 

organizando e gerindo projetos de Educação, bibliotecas, entre outros, porém 

carecem de 2º ciclo (mestrado) para acederem à profissão de docente do 1º 

CEB. Este 2º ciclo deverá ser um dos três cursos de mestrado que habilitam para 
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os seguintes domínios/especialidades: Educação Pré‐Escolar; Educação Pré‐

Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico; Ensino do 1º e do 2º Ciclo do 

Ensino Básico com uma vertente: matemática, ciências ou português. 

A política educativa na formação de professores do 1º CEB apresenta-se como 

uma reestruturação no acesso à profissão, valorizando o empenho e melhoria 

das qualificações profissionais e a importância social do professor. Tal como se 

refere na lei: «o desempenho dos educadores e professores seja cada vez 

menos o de um mero funcionário ou técnico e cada vez mais o de um profissional 

capaz de se adaptar às características e desafios das situações singulares em 

função das especificidades dos alunos e dos contextos escolares e sociais» 

(Decreto-lei n.º 43/2007). Estas mudanças na formação de professores tornaram 

necessária uma instância para garantir, reconhecer e acreditar as 

transformações que as estruturas dos ciclos de estudos do ensino superior 

estavam a atravessar3. Por isso, em 2007, instituiu-se a Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES), substituindo o Instituto Nacional de 

Formação Profissional (Decreto-Lei nº 369/2007, de 5 setembro).  

Interpretando os desígnios dos atores comprometidos na formação inicial, Leite 

e Fernandes (2013) consideram que a formação desenvolvida para os 

professores do 1º CEB deve permitir que as aprendizagens de que eles são 

agentes lhes permitam estar atentos às atuais condições socioeconómicas e às 

mudanças emergentes na sociedade. Por isso, as suas aprendizagens são 

envoltas de processos pedagógicos cada vez mais investigados, que se 

desdobram em modelos de formação de banda larga, promovendo uma relação 

próxima do saber científico a uma formação pedagógica-didática, numa 

capacitação multidisciplinar (Leite & Fernandes, 2013).  

Em síntese e com base na presente reflexão das mudanças nas políticas 

educativas dos cursos de formação inicial de professores primários, 

posteriormente professores do 1º ciclo do ensino básico, organizamos o quadro 

seguinte que caracteriza a formação disponibilizada, os seus agentes 

                                                 
3 Os conteúdos programáticos da licenciatura são definidos pelo corpo docente das instituições de ensino 
superior e avaliados pela A3ES, em coordenação com o Governo Português. 
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institucionais, os seus objetivos e finalidades, bem como o compromisso social 

que os enquadra.  

Período 
Instituição 

formadora 
Compromisso Objetivo Finalidade 

Desde 

1940 

 

Magistério Primário 

(Estado Novo) 

 

Imposição ideológica 
Capacitação 

técnica 

Agente do 

regime 

Desde 

1974 

 

 

Magistério Primário 

(25 de Abril de 1974) 
Renovação social 

Capacitação 

pedagógica 
Agente social 

Desde 

1980 

 

Escolas Superior de 

Educação 

 

Padrões de qualidade 
Capacitação 

científica 

Educadores 

mais qualificados 

Desde 

2000 

 

Escolas Superiores 

de Educação 

(pós-Bolonha) 

Internacionalização 
Capacitação 

multidisciplinar 
Especialistas 

Tabela 1: Caracterização da evolução dos cursos de Formação Inicial de Professores, ao longo de quatro 

períodos históricos, desde a década de 1940 

2. Organização curricular do trabalho pedagógico na educação das 
expressões 

Entende-se trabalho pedagógico como a triangulação dos saberes científicos 

dos professores, com a relação que estabelecem com os alunos, por meio da 

dinamização de atividades. Tal definição constitui o fio de reflexão nos próximos 

parágrafos.   

Os saberes científicos dos docentes são fruto dos processos de formação inicial 

e contínua. Deles depende, em interação com as condições de trabalho 

existentes em cada escola e de relação pedagógica, a gestão dos programas e 

do currículo que os/as professores/as realizam a cada ano letivo. 

A perspetiva de organização e de gestão do trabalho pedagógico assenta no 

paradigma pedagógico da comunicação onde educar é permitir à criança 

conhecer-se a si mesma e conhecer os outros num ambiente de aprendizagem 

(Cosme & Trindade, 2013). O currículo que importa não é outra coisa que não 

essa experiência de aprendizagem moldada pela relação pedagógica que estes 

docentes criem na sua sala. 
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É no reconhecimento das crianças terem «necessidades, saberes e recursos 

intelectuais e culturais singulares» (Cosme & Trindade, 2013:43) que nos 

posicionamos face ao que consideramos ser o currículo e o modo de o trabalhar 

pedagogicamente. Esta é uma perspetiva desenvolvida a partir do paradigma da 

aprendizagem, no modo de trabalho pedagógico, impulsionada pelo Movimento 

da Escola Moderna, que tende a «abordar os espaços e os tempos de trabalho 

e de aprendizagem nas escolas de forma mais flexível e plural» (Cosme & 

Trindade, 2013:35), onde a criança tem o papel central nos projetos da educação 

escolar. 

A educação das expressões, no 1º CEB, enquadra-se nessa conceção do 

trabalho pedagógico. Não se pretende construir um “mundo artístico” no currículo 

do 1º CEB, mas sim um mundo de saberes integrados e curricularmente 

flexíveis, por meio de atividades que promovam o desenvolvimento da criança. 

Assim, as atividades educativas desenvolvidas devem compreender a relevância 

de todas as áreas programáticas, assegurando «que se trabalha de uma forma 

integrada, gerida por alguém que é o professor responsável pela gestão do 

currículo, pelo trabalho curricular como um todo integrado e harmonioso, ainda 

que concebendo variadas possibilidades de coadjuvação ou de algumas 

especialidades» (Roldão, 2009: 411). 

2.1. Expressão artística e físico-motora 

O que é que se entende por expressão, quais são os procedimentos necessários 

para assegurar o seu desenvolvimento na criança e como esses processos 

devem ser orientados, indo ao encontro dos valores pedagógicos que enfoquem 

o paradigma da comunicação educativa, é o que se pretende discutir nos 

próximos parágrafos.  

Para tal é necessário caracterizar o conceito de “expressão”. 

Identificamo-nos com as perspetivas de Herbet Read (1943), Elliot Eisner (1972), 

Maurice Barrett (1979), Arquimedes Santos (1989) e Alberto Sousa (2003) para 

desenvolver o conceito de “expressão”, apesar de estarem assentes em 

pressupostos psicológicos e psicopedagógicos, permitirá abrir espaço para a 

discussão pedagógica da Educação das Expressões.  
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As atividades de expressão na infância, ou seja, a expressividade das crianças, 

dão-se pelas suas manifestações corporais, vocais, dramáticas, grafo-plásticas 

e outras (Santos, 1999), em processos experimentais que as acompanham 

desde que nascem (Sousa, 2003). São estas valências, naturais na vida da 

criança, que, quando orientadas, potenciam o seu desenvolvimento pessoal, 

cognitivo e social. É essa necessidade de orientação que justifica o conceito de 

Educação das Expressões. 

As singularidades constituintes da expressão permitem que as peculiaridades 

das crianças, tais como o instinto, as emoções e os sentimentos sejam 

alcançadas e reconhecidas pelos adultos – os professores no ensino das 

expressões – através da sua transposição para formas e materiais (Eisner, 1972; 

Sousa, 2003). Assim, todas as crianças, pedagogicamente orientadas ou não, 

têm atos expressivos; contudo para que seja possível descobrirem as 

potencialidades da sua expressão como canal para a transmissão dos seus 

sentimentos e emoções é necessário que o sistema educativo, onde estas se 

encontram, as trabalhe pedagogicamente, conferindo-lhes sentidos educativos.  

O alcance da expressividade das crianças, nas escolas, é permitido pelas 

atividades educativas organizadas e dinamizadas pelos professores, que 

cumprem dois tipos de objetivos: os instrutivos e os expressivos (Eisner, 1972). 

Os objetivos instrutivos ou de instrução, dizem respeito, segundo o mesmo autor 

(ibid.,1972) à necessária aquisição de competências pelo meio da 

experimentação, importando o manuseamento de materiais ao invés da 

construção da forma artística. O manuseamento de materiais significa a 

transposição dos objetivos para noções de materialidade (Barrett, 1979), 

entendendo-se materialidade como todas as formas possíveis de manifestação, 

quer seja associada ao corpo como forma final, quer seja impregnada numa 

forma externa. Por ser «através da manipulação daquilo que nos rodeia que 

conseguimos controlar o meio ambiente para fins pessoais ou sociais» (Barrett, 

1979:18), assim que as crianças reconhecem as potencialidades do material, 

torna-se possível a sua transposição para objetivos expressivos. É com base em 

Eisner (1972) que Barrett (1979:47) explicita o que são objetivos expressivos: 

«Um objetivo expressivo é, para o professor e para o aluno, o convite à 

exploração [que] parte de assuntos, ou põe-nos em foco, que são de interesse 
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especial ou importantes para quem os vai explorar. Um objetivo expressivo é 

mais evocativo do que prescritivo.». Estes objetivos deverão ser promovidos no 

trabalho do professor, que segundo Eisner (1972), e acreditando nos sonhos, 

nos desejos e nas intenções que preenchem a vida das crianças, é possível a 

partir das suas emoções e sensações desenvolver-se a expressão. Assim, a 

expressão ocorre quando o material se torna resultado transformado pela 

criança, compreendendo em si as emoções e sentimentos (Eisner, 1972; Barrett, 

1979).  

Ilustrando-se o processo de criação da expressão pedagogicamente orientada: 

 

Ilustração 1: Processo de criação da expressão pedagogicamente orientada 

Em virtude deste percurso de criação da expressão, em torno de processos 

emotivos e sentimentais, não é de estranhar que a atividade levante suspeitas 

(Arnheim, 1993). Read (1943) já nos falava da dificuldade de definição de arte, 

por esta ter vindo a ser estudada e trabalhada como um conceito metafísico, 

quando na verdade a arte é fundamentalmente um fenómeno orgânico, 

intrínseco às crianças e aos adultos (Barret, 1979). Frequentemente são os 

professores que não compreendem este conceito e as repercussões acontecem 

no trabalho pedagógico que desenvolvem (Cf. Sousa, 2003). A dinamização de 

atividades educativas que só abordam o primeiro momento da criação da 

expressão, com objetivos instrumentais ou instrutivos, verifica-se, por exemplo, 
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Experimentação 
de materiais

Aquisição de 
Competências

Ato 
Expressivo
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Expressivos
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quando pintar se torna um exercício em que os docentes recorrem a imagens já 

existentes, sem a participação dos alunos (Barrett, 1979), ou quando se «ensina 

música pela pauta, sem antes a criança ter tido quaisquer experiências no mundo 

dos sons» (Sousa, 2003:81), ou ainda quando as peças de teatro que dinamizam 

na escola não permitem a vivência do personagem. Deste modo são 

desenvolvidos exercícios que possibilitam a aquisição de competências sem 

sentido (Eisner, 1972; Barret, 1979). Está-se perante um ato que restringe o que 

deverá ser a Educação das Expressões. «Tal insensibilidade para com as 

crianças reduz a arte [e os processos criativos] a um espaço mecânico, sem vida 

e sem sentido, quer para professores, quer para alunos»4 (Eisner, 1972:157). 

Contrariando-se o que se espera ganhar quando as expressões são incluídas na 

educação, na sua verdadeira essência: pronunciar a vida da criança (Cf. 

Arnheim, 1993).  

Este diagnóstico torna necessário realizar algum trabalho de consciencialização 

das escolas e dos professores.  

2.2. A educação das expressões no 1º CEB 
 

Nesta secção, pretende-se discutir a educação das expressões no 1º CEB e os 

seus valores pedagógicos, mobilizando as orientações legais do Ministério da 

Educação (ME, 2004; Decreto-lei nº 209/2002 de 12 de dezembro). 

As atividades educativas das expressões desenvolvidas como áreas 

programáticas do currículo estão em ilhas sem um mar que as una. O propósito 

da educação escolar deveria ser a transdisciplinaridade de conhecimentos e de 

exploração de sentidos sem barreiras. Todavia, não o sendo porque a 

organização curricularmente vigente assim as designa em conjunto, o propósito 

da Educação das Expressões (e será esta a nossa defesa nos próximos 

parágrafos) deveria assegurar, pelo menos, a existência de uma ponte entre o 

que apelidam de expressão artística e o que designam de expressão físico-

motora. Segundo Read (1943), as expressões devem ser vistas e trabalhadas 

como um saber globalizante que compreenda a sua capacidade de 

reconfiguração das estruturas físicas e psicológicas da criança, ao invés de 

                                                 
4 Tradução livre. Original: «Such insensitivity reduces art to a mechanical and lifeless enterprise for both 
teacher and student» (Eisner, 1972:157). 
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adotar funções instrumentalistas. Estas atividades, enquadradas num conjunto 

de objetivos pedagógicos, designado por currículo prescrito (Pacheco, 1996), 

traduzem-se, na perspetiva de Eisner (1972), em oportunidades de experiência, 

de forma sequencial, corporizando o currículo vivido (Pacheco, 1996). Neste 

sentido, as variações e as possibilidades de expressão a serem trabalhadas no 

currículo são imensas, uma vez que as atividades podem basear-se em 

conceitos de emoção, como a dor ou a alegria (Cf. Santos, 1989). 

O programa curricular das expressões artísticas e físico-motoras no 1º ciclo do 

ensino básico compreende quatro áreas de expressão: a expressão plástica; a 

expressão musical; a expressão dramática; e a expressão físico-motora. No 

entanto, face ao antes argumentado sobre a necessária articulação entre as 

diferentes expressões, desenvolver-se-á o conceito de Educação das 

Expressões. 

A presente secção intenta identificar e caracterizar os princípios pedagógicos de 

cada expressão, bem como caracterizar as possibilidades de trabalho que deles 

decorrem. 

A expressão e educação físico-motora é consagrada nas orientações 

curriculares do 1º CEB (decreto-lei n.º 209/2002). É aí apresentada como o 

conjunto das atividades promotoras do desenvolvimento físico da criança. São 

objetivos do 1º ciclo o «desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 

progressivo domínio da leitura e da escrita, das noções essenciais da aritmética 

e do cálculo, do meio físico e social, das expressões plástica, dramática, musical 

e motora» (artº8 ponto 3 do Decreto-lei nº 46/86 de 14 de outubro). As atividades 

incluídas nesta forma de expressão permitem o desenvolvimento de 

competências motoras e relacionais, uma vez que o uso do corpo e do 

movimento, segundo Condessa (2008), possibilita às crianças que conheçam a 

sua corporalidade, desenvolvam a sua autonomia e interajam com os grupos, no 

quadro das diferentes estruturas organizacionais em que se inserem. A 

exploração do movimento é a argumentação que fundamenta o princípio 

pedagógico orientador da expressão físico-motora que inclui a dança como uma 

dimensão importante, atribuindo-se-lhe quatro objetivos nas orientações 

curriculares. Mais do que o 1º CEB ensinar a dançar, deve sim, ensinar a explorar 
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o movimento permitido pela dança, traduzindo-se numa «iniciação à 

aprendizagem das suas técnicas específicas» (Sousa, 2003a:201). 

Apesar disso, a escola do 1º CEB é ainda percebida como “domesticação dos 

corpos” (Foucault, 1997), visível no constrangimento das expressões, quer pela 

imposição de espaços reduzidos, em virtude das condições e características das 

escolas do 1º CEB, quer pela obrigatoriedade do cumprimento do programa 

curricular numa prática rígida e restrita (Neto, 2009), sem atenção ao 

desenvolvimento da criança, o que origina expressões quotidianas que se ouvem 

nas escolas «Não vás para aí!, Está quieto!, Está calado» (Sousa, 2003a:123). 

É na articulação entre os princípios pedagógicos das expressões e as 

características da turma, que o professor deve possibilitar a construção de 

«oportunidades para que as crianças realizem experiências na área da atividade 

física em atividades que sejam estimulantes, diversificadas, integradoras» 

(Condessa, 2008:350). 

As dimensões que compõem a amplitude das capacidades expressivas das 

crianças são infinitas, na medida em que a sua criação e manifestação é 

constantemente alterada, em virtude do seu estado social e cognitivo estar em 

desenvolvimento. Segundo os princípios orientadores do ME para a expressão 

e educação musical é «através do corpo em movimento, de uma forma 

espontânea ou nos jogos de roda e nas danças — formas mais organizadas do 

movimento —[que] as crianças desenvolvem potencialidades musicais 

múltiplas» (ME, 2004:67), como a alegria, traduzindo-se no riso, a fúria e 

libertação de tensões, desencadeando o choro ou invenção de ritmos com o seu 

corpo.  

Os princípios naturais na vida de uma criança poderão ser valorizados 

pedagogicamente, na medida em que a expressão musical possibilita, por 

exemplo, o ritmo, ou seja, a plasticidade do movimento (Santos, 1989), quer seja 

alcançada com instrumentos sonoros com propriedades como as madeiras, as 

cordas, ou as peles, quer seja no corpo das crianças. Estes instrumentos são um 

complemento da ação musical das crianças, uma vez que mais do que aprender 

música é importante que as crianças se familiarizem com os sons da descoberta, 

da invenção e da criação, pois o objetivo da educação pela música é a criança e 

não a música. 
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«Num mundo de tecnicismo e de consumo, quantas vezes sem 

alma, o que se deseja é que todas as crianças se possam 

expressar por meio da música, mesmo desconhecendo a técnica 

musical.» (Pinto, 1996:7).  

A integração criativa e harmoniosa da voz, do corpo e dos instrumentos é, 

segundo as orientações do ME (2004), a “receita” para atender à importância da 

exploração do mundo sonoro, onde o objetivo da expressão é a satisfação das 

necessidades da criança e o desenvolvimento das suas capacidades, como a 

perceção, a atenção, a memória (Sousa, 2003b:20). O 1º ciclo deve preocupar-

se com as crianças que estão na escola e com o seu desenvolvimento 

equilibrado, ao invés de prepará-las para um mundo artístico, para serem 

músicos ou serem bailarinos. No 1º ciclo interessa que através da educação das 

expressões explorem os sons e a musicalidade do seu movimento.  

A expressão e educação plástica é outra das variantes possíveis no trabalho 

pedagógico.  

O termo expressão plástica surge, segundo Sousa (2003b), adotado pelo 

movimento da educação pela arte em Portugal para designar «o modo de 

expressão-criação através do manuseamento e modificação de materiais 

plásticos.» (p. 159). É, uma vez mais, a experimentação do material que permitirá 

à criança atribuir significados próprios ao manuseamento do barro, das tintas 

aguadas e dos pincéis. A expressão nas artes plásticas deve ser a permissão 

para a criança desenvolver, ao invés de ser a reprovação. O resultado final, 

enquanto como único momento de avaliação (qualquer que ela seja), é 

insuficiente para a compreensão da criança no processo educativo. Segundo 

Sousa (2003b), o adulto geralmente aprecia a obra, enquanto resultado, e não o 

processo que engloba o conteúdo emocional-sentimental. Ora, «a criança, 

quando desenha ou pinta, não o faz com a intenção de criar qualquer obra para 

ser contemplada ou avaliada por outros» (Sousa, 2003b:167), importando então 

que a criança faça, ao invés da avaliação e da atenção do professor estar no que 

faz e como faz.  

É na relação entre os conteúdos do mundo que envolvem as crianças, tais como 

o oceano, as ilhas, o céu e os animais, assim como a liberdade de tema, com 



 

25 

 

espaço para a espontaneidade, que o professor deve organizar o seu trabalho 

pedagógico. No pressuposto do trabalho do professor já permitir a 

espontaneidade (Sousa, 2003, com base em Gonçalves, 1991), esta é um 

elemento do processo de expressão das crianças. Desta forma a educação 

permite que a criança não viva num ambiente obediente, passivo e submisso, 

mas sim numa atmosfera de permissão da experiência, da criação, da 

criatividade5 e da liberdade. 

O corpo, apresentado até agora como principal proporcionador da atividade 

expressiva, encontra na expressão e educação dramática mais uma 

oportunidade de explorar «situações imaginárias, a partir de temas sugeridos 

pelos alunos ou propostos pelo professor, [dando] (…) oportunidade a que a 

criança, pela vivência de diferentes papéis, se reconheça melhor e entenda 

melhor o outro» (ME, 2004:77).   

A educação pela expressão dramática possibilita a abstração do mundo real, 

onde, de forma espontânea, a criança pode embalar uma boneca e fingir que é 

mãe ou abrir os braços e ser um avião (Sousa, 2003a). Estas manifestações não 

são representações teatrais, mas sim uma ação lúdica, «apenas pelo prazer que 

isso lhe dá, pela satisfação em expressar por este modo as suas emoções, pelos 

sentimentos de alegria e de felicidade que sente na realização deste ato em si» 

(Sousa, 2003a:22). A expressão dramática é um «modo globalizador próprio da 

criança, aonde os gestos, a voz, o movimento, as atitudes, e todos os meios 

expressivos que possui, revelam o seu mundo interior» (Santos, 1999:71). Esta 

manifestação, aliada aos saberes do professor, com propriedades próprias de 

trabalho pedagógico, vai para além da movimentação muscular do corpo. A 

expressão dramática é desinibidora das movimentações, é geradora de 

autoconfiança, é resolutória de problemas inter e intrapessoais (Cf. Tormenta, 

2015), que aliada à presença de uma coordenação pedagógica permite que 

estas manifestações, que poderão ser de carácter mais onírico (Cf. Malpique & 

Leite, 1986) ou artístico (Cf. Tormenta, 2015), expressando uma característica 

                                                 
5 Segundo Sousa (2003:169): «A criatividade é uma capacidade humana, uma capacidade cognitiva que 
lhe permite pensar de modo antecipatório, imaginar, inventar, evocar, prever, projetar e que sucede 
internamente, a nível mental, de modo mais ao menos consciente e voluntário. A criatividade foi 
largamente explorada no trabalho da educação escolar no Projeto CRIA-SE (Ribeiro, Agostinho, et al. 
(1997). Projecto Cria-se - Educar e Formar para a Criatividade. Porto: Afrontamento) 
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ou bem físico, sejam reconhecidas como capacidades de comunicação em 

vários suportes.  

A multidisciplinaridade e a transversalidade das diferentes áreas de expressão 

devem ser a atitude a adotar, uma vez que o corpo é o “órgão” catalisador das 

manifestações expressivas das crianças. O corpo em movimento é o mesmo em 

todas as atividades desenvolvidas, porém é com a especificidade que cada 

expressão pode contribuir para o desenvolvimento da criança que importa que 

esta as experiencie. A educação das expressões é a construção pedagógica de 

oportunidades para as crianças comunicarem com quem os rodeia; uma 

oportunidade para que as crianças conheçam a sua comunidade; se conheçam 

a si mesmas; cresçam e se desenvolvam. 

O Ministério da Educação confia aos docentes a livre escolha e seleção das 

atividades e dos saberes pedagógicos a aplicar na educação das expressões, 

compreendendo que cabe aos mesmos «considerar as aptidões dos alunos, os 

seus interesses e as características da dinâmica social da turma, de acordo, 

evidentemente, com os objectivos e também com os recursos atribuídos a cada 

escola para viabilizar esses objectivos» (ME, 2004:36). 

Com base na presente reflexão da educação das expressões como um todo, 

torna-se possível a organização de uma figura demonstrativa do que 

Corpo em Movimento

Expressão e Educação 
físico-motora

Expressão e Educação 
dramática

Expressão e Educação 
musical

Expressão e Educação 
plástica

Ilustração 2: Educação das Expressões 
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defendemos ser a essência da Educação das Expressões no trabalho 

pedagógico no 1º ciclo do ensino básico e o modo de a alcançar. 

Assim, reconhece-se em todas as expressões capacidades e virtudes. As 

expressões centram-se na criança em movimento. É para auxiliar o seu 

crescimento e desenvolvimento que as diferentes expressões no programa do 

1º CEB têm princípios orientadores, que devem nortear toda a ação pedagógica. 

Em suma e do que ficou então explicado tais princípios são: primado das 

experiências; primado da atividade; primado da comunicação; ligação entre 

técnica e expressividade/ criatividade; articulação entre sentidos (órgãos 

sensoriais) e sentido; a experiência Liberdade. 

O enunciado destes princípios é também um “programa” pedagógico a cumprir 

em cada plano de turma, em cada aula de “expressões”. Pode igualmente 

transformar-se no conjunto de critérios de avaliação das práticas curriculares dos 

docentes. 

 



 

 

 

 
 
  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

PERCURSO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 
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1. Racional de investigação 

Este estudo procura caracterizar a especificidade do trabalho pedagógico na 

educação das expressões artísticas e físico-motoras na educação do 1º ciclo do 

ensino básico, produzindo conhecimento a partir das conceções dos docentes 

deste grau de ensino.  

Para atingir este objetivo considera-se mais adequado organizar o trabalho no 

âmbito de um paradigma de investigação qualitativa que enquadra a metodologia 

mista que o operacionaliza. 

O paradigma fenomenológico interpretativo é norteador desta pesquisa, visto 

pretender-se fundar um conhecimento que relaciona as ciências sociais com a 

nossa experiência pessoal (Berger, 2009). É pela interpretação, sustentada pelo 

quadro teórico, que permitirá que «a tarefa do investigador, a tarefa de 

construção do saber, [seja] (…) precisamente ir buscar junto daqueles que 

sabem, o discurso de que são portadores.» (Berger, 2009:178). Não se pretende 

que a construção de conhecimento que aqui se defende tenha como finalidade 

a produção de saberes sobre os participantes, mas sim trabalhar o saber destes 

profissionais, num ambiente local que permite que os conceitos e teorias 

desenvolvidos possam “emigrar” «para outros lugares cognitivos, de modo a 

poderem ser utilizados fora do seu contexto de origem.» (Santos, 2008:77). 

Desta forma esta pesquisa situa-se num paradigma que não vê o processo de 

investigação independente dos sistemas de valores e de ação dos intervenientes 

(Berger, 2009), mas sim numa situação comunicativa de «interações e de 

intertextualidades organizadas em torno de projetos locais de conhecimento 

indiviso» (Santos, 2008). 

Entendendo-se o trabalho pedagógico como componente da prática profissional 

de docentes do 1º CEB e resultando de diferentes processos vivenciados por 

estes, torna-se lógico operacionalizar um estudo desta natureza pelo recurso a 

uma metodologia mista que, simultaneamente, pudesse coligir dados mais 

abrangentes e caracterizar extensivamente representações dessas práticas e, 

por outro lado, permitisse fazer uma interpretação mais aprofundada dessas 

representações. O trabalho inclui-se, assim, numa perspetiva de cariz qualitativo, 
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pese embora se sirva de dados quantitativos, porque o seu propósito é o de 

interpretar os sentidos associados às práticas pedagógicas mobilizadas pelos 

professores para trabalhar as áreas das expressões. Dito de outra forma, esta é 

uma pesquisa que se constrói segundo princípios qualitativos que, ignorando 

pressupostos de confirmação ou teste de hipóteses, assenta numa preocupação 

com os atores participantes, e aos sentidos que atribuem o seu trabalho (Blaxter, 

Hughes & Tight, 2006). 

Adota-se a reflexão de Creswell (2003) que contribui com o esclarecimento de 

que não são apenas os ideais filosóficos o que constitui o critério definido para a 

“seleção” de metodologia a ser mobilizada na construção e no processo da 

pesquisa. Ao invés, a definição desses ideais precisa estar em sintonia com os 

objetivos de pesquisa e coerentes com a implementação de procedimentos de 

recolha, de tratamento e de análise de dados que alcancem o objectivo do 

estudo. De acordo com contributos de Berger e Luckmann (1967), Creswell 

(2003) afirma que o paradigma fenomenológico interpretativo se foca no contexto 

específico em que os participantes da pesquisa se encontram, para se entender 

as suas participações históricas e culturais. Tal é o pressuposto sobre que 

assenta este trabalho. A metodologia mista tem uma essência definida que é a 

de se utilizar duas abordagens numa mesma pesquisa, com os mesmos 

objetivos de estudo. Tal permite, segundo Creswell (2003), a mais “fidedigna” 

concretização científica do estudo. A utilização conjunta de dois procedimentos 

distintos, estando um implicado com o outro, traduz-se em resultados que 

integram ambos os contributos, numa só interpretação. Justifica-se a escolha da 

metodologia mista para este trabalho, em virtude de esta concretizar a leitura 

referida e usar dois procedimentos, que apesar de não terem sido mobilizados 

simultaneamente, estão implicados um no outro, na medida em que é a partir 

dos resultados de análise quantitativa que se elabora uma proposta para uma 

recolha de dados qualitativa. Possibilita-se, assim, uma interpretação mais 

sustentada dos dados, pois conforme argumenta Creswell (2003:16) com base 

em Greene, Caracelli e Graham (1989) «os resultados de um método poderão 

ajudar a desenvolver ou informar um outro método»6; permitindo, ainda, que o 

                                                 
6 Tradução livre.  «For example, the results from one method can help develop or inform the other method» 
(Creswell, 2003 com base em Greene, Caracelli & Graham, 1989). 
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conceito de “verdade“ pudesse ser operacionalizado (tal como defendem as 

abordagens qualitativas) a partir da comunicação intersubjectiva que permitem 

a sua definição no tempo e nos contextos dos sujeitos com quem se fez o 

trabalho (Blaxter, Hughes & Tight, 2006).  

Outro aspeto que precisa, igualmente, de ser tido em conta, é o que diz 

genericamente respeito ao modo como os cânones dos métodos a aplicar nas 

pesquisas moldam e interferem no resultado das mesmas, e está diretamente 

relacionado com a validade do conhecimento produzido. No caso presente, há 

que ter em mente que, se por um lado ao complementar procedimentos 

pretende-se ter, simultaneamente, a dimensão mais genérica e mais 

pormenorizada das representações dos docentes sobre as suas práticas, fica 

sempre a dúvida sobre se a estrutura da recolha dos dados coloca o investigador 

mais próximo dos sentidos que os/as professores/as atribuem às suas práticas 

pedagógicas sobre as expressões.   

A metodologia mista (Mixed Methods Approach) apresenta várias dimensões 

(Creswell, 2003), podendo esta pesquisa ser enquadrada como um projeto 

sequencial, inicialmente com recolha de dados predeterminada, e 

posteriormente, com a possibilidade de se apresentarem assuntos emergentes 

numa segunda recolha de dados. Inicia-se a recolha de dados por método 

quantitativo, analisando-se os dados estatisticamente, permitindo 

posteriormente, a partir dos resultados encontrados, elaborar uma proposta de 

aprofundamento de conhecimento do tema, por meio de recolha de dados de 

cariz quantitativo. Os resultados encontrados na segunda recolha de dados 

permitiram fazer uma interpretação mais sustentada.  

Tendo em conta as justificações já discutidas para a fundamentação da decisão 

metodológica, adaptou-se, a partir do quadro organizador de procedimentos das 

metodologias de Creswell (2003), uma figura demonstrativa da pertinência da 

metodologia mista para configurar esta pesquisa, congregando a utilização de 

métodos quantitativos e qualitativos. 
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Ilustração 3: Estrutura da pertinência metodológica desta pesquisa 

1.1. Compromisso ético 

A ética deriva de princípios simples da nossa vivência em sociedade (Hugman, 

2005) e é nosso objetivo salvaguardá-los. Estes «princípios iniciam-se pela 

relação entre a ação humana e os valores fundamentais das civilizações»7 

(Hugman, 2005:10), tornando importante que tais valores estejam presentes em 

todas as produções humanas, incluindo a produção científica. É de altruísmo e 

amor ao outro, e na relação com o outro, que defendemos a interpelação das 

liberdades no processo de investigação (Cf. Batista, 1998). Segundo Pacheco 

(2012:146), o comprometimento ético é «como um modo de ser, uma filosofia de 

vida, um modo de viver, um colocar amor em tudo o que se faz, o estar com o 

outro revendo-nos nele. O transformarmos enquanto nos transformamos. O 

saber ouvir-nos no outro».  

As questões éticas mais relevantes que a produção de ciência com outros 

sujeitos humanos, que assim são tomados como objetos científicos, colocam três 

problemas básicos com que este estudo também lida e que exige um 

compromisso de investigação. São eles, o comprometimento da privacidade, do 

                                                 
7 Tradução livre. «Principlism begins from the relationship between action and core values» (Hugman, 
2005:10). 

Metodos Quantitativos 
(larga escala)

Possibilidade de criar estimatimas 
a partir de um conjunto de 

questões predeterminadas que 
são estruturantes do tema da 

pesquisa.

96 docentes de 16 agrupamentos 
com 50 escolas

Metodos Qualitativos 
(aprofundamento)

Possibilidade de mobilizar os 
resultados do método quantitativo 
para a elaboração de um guião de 

entrevista, com espaço para 
questões emergentes, 

aprofundando assim o tema da 
pesquisa

1 docente de agrupamento 
participante na 1º recolha de 
dados e 4 docentes de 
agrupamento não participante na 
1º recolha de dados

Metodologia 
Mista

Possibilidade de criar uma 
racionalidade entre os dois 

métodos, garantindo um melhor 
entendimento do problema em 

estudo
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anonimato e da confidencialidade (Cf. Cohen, Manion & Morrison, 2007). Visa-

se a salvaguarda da intervenção do participante na pesquisa, pelo que o 

consentimento informado operacionaliza e congrega tais compromissos. Se é 

verdade que o participante está consciente de que o seu contributo será refletido 

e sujeito às subjetividades do investigador para interpretar o seu contributo, a 

este cabe também assumir outro compromisso que é o de ser fiel ao propósito 

científico. Além disso fica também obrigado a retribuir a disponibilidade dos 

participantes na pesquisa que, se torna possível a sua concretização, lhes 

devendo respeito. 

A busca pela preservação do valor humano, onde se encontra a vida e a 

dignidade, é o que deve guiar, e guia, o processo de investigação (Cf. Batista, 

1998). 

Abordando-se docentes do 1º ciclo, enquadrados em instituições de serviço 

público, ao abrigo de um conjunto de leis reguladoras da sua profissão, importou 

garantir-se a segurança de confidencialidade aos participantes.  

Para assegurar de modo formal esse compromisso e apesar do protocolo 

estabelecido entre o Observatório da Vida nas Escolas do CIIE/FPCEUP com os 

Agrupamentos intervenientes na pesquisa, foi solicitado à Comissão de Ética da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação o seu parecer. Conforme 

regulamentado, o pedido foi enviado nos prazos estabelecidos pela comissão, 

tendo sido emitido parecer favorável à realização da pesquisa, em dezembro de 

2015 (Cf. Apêndice 1). Este documento tratou-se, mais do que uma 

materialização do comprometimento ético que já por nós estava assegurado, de 

um reconhecimento ético da nossa posição para com os participantes.  

2. Operacionalização do estudo 

O estudo enquadrou-se no âmbito da atividade do OBVIE desenvolvida no ano 

letivo de 2015/2016. 

Foi objeto de uma apresentação às escolas associadas ao OBVIE em dezembro 

na FPCEUP, para decisão sobre a sua possível participação. A reunião contou 

com a presença de professores interlocutores do OBVIE, com maior poder de 



 

36 

 

mobilização nos Agrupamentos (tais como Diretores de Agrupamento ou 

Coordenadores de Departamento/ Grupo de Docência), a quem foi apresentado 

o tema do estudo, os seus objetivos e finalidades. Os professores presentes 

esclareceram no momento as suas dúvidas acerca da pesquisa, tendo 

assinalado nos formulários disponibilizados pela equipa do OBVIE se 

pretenderiam fazer parte da pesquisa. Posteriormente os interessados na 

pesquisa foram contactados via email, tendo-se desenvolvido a partir daí o 

contacto dos interlocutores do OBVIE com os professores na escola, tendo-se 

registado diferentes tipos de cooperação. 

A fim de preservar a confidencialidade dos dados dos participantes ao longo da 

dissertação, a referência ao número de professores não está nunca associada a 

um só agrupamento, os dados são trabalhados como um todo. 

De acordo com a metodologia mista apresentada, a operacionalização do estudo 

inicia-se por um inquérito, por via de questionário, aplicado a docentes do 1º 

CEB. Os resultados tratados nesta primeira fase complementam-se com uma 

entrevista semiestruturada e um grupo de discussão focalizada (GDF).   

Os sujeitos participantes são 98 (noventa e oito), contando-se com 96 (noventa 

e seis) professores do 1º CEB na primeira recolha de dados e com outros dois 

momentos de recolha de dados, um por entrevista a um docente com funções 

de gestão pedagógica e administrativa e um outro momento de grupo focal com 

um grupo de docentes do 1º CEB de um Agrupamento.   

3. Recolha de dados: processos e fundamentos 

3.1. Inquérito por questionário 

Na primeira fase de recolha de informação, utilizou-se o inquérito, por 

questionário. 

A escolha do inquérito por via de questionário adequa-se à pesquisa cujo 

primeiro propósito é reunir em larga escala perceções de docentes do 1º CEB 

acerca do seu trabalho pedagógico na área das expressões, enquanto 

componente curricular de frequência obrigatória. 
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O questionário foi planeado tendo em conta este objetivo e a população da 

amostra. A gestão dos tópicos e dos conteúdos a incluir no questionário resultou 

da revisão da literatura. A escolha de tópicos, a escolha do tipo de questões e da 

escala de medição, a escrita dos itens do questionário e por fim a 

operacionalização do questionário resultou dessa primeira definição (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007).  

O questionário é de tipo semiestruturado descritivo, uma vez que «pré-determina 

os tópicos do questionário, mas não pressupõe a natureza das respostas» 

(Cohen, Manion & Morrison, 2007:321). 

A escolha deste tipo de questionário adequa-se ao propósito enunciado de 

recolha extensiva de informação sobre as conceções dos professores do 1CEB 

sobre o trabalho que desenvolvem na área das expressões. A estrutura do 

questionário foi orientada por um conjunto de interrogações como: “Que 

informação pessoal interessa recolher dos participantes? De onde procede essa 

informação: da sua experiência prática e/ou da sua formação? A questão é 

específica ou geral? A questão deve ser de resposta aberta ou fechada?” Tais 

perguntas permitiram-nos decidir as questões a incluir no questionário. Assim, 

definiu-se um conjunto de questões fechadas, algumas de escolha múltipla, 

incluindo: dados pessoais; dados profissionais; dados de caraterização da 

atividade profissional. A segunda parte do questionário organizou-se num 

conjunto de itens focados na motivação profissional;  nas conceções dos/as 

docentes sobre a formação e condições do exercício profissional na área das 

expressões;  nas conceções dos/as docentes sobre o trabalho curricular na área 

das expressões; O questionário integrou igualmente questões abertas, 

destinadas a identificar as conceções dos/as docentes  relativas às 

potencialidades e fragilidades do trabalho curricular na área das expressões, 

assim como acerca das conceções que os docentes têm sobre a importância 

educativa das expressões artísticas, tendo em conta o trabalho ou o ciclo de 

escolaridade em que lecionam. As questões abertas permitiram, também, 

recolher conceções de docentes sobre a importância educativa que atribuem às 

expressões artísticas, dado o seu papel de promotores do desenvolvimento do/a 

cidadão/ã. No término do questionário foi disponibilizado um espaço aberto para 

observações gerais dos participantes ao questionário. 
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A escrita das questões obedeceu, conforme os seus objetivos, a diferentes 

formatos, incluindo perguntas dicotómicas, questões de escolha múltipla, 

possibilitando a escolha da resposta que melhor descreve o ponto de vista do 

participante (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Estas questões, assim como as 

de escala, são itens de resposta fechada permitindo uma análise quantitativa. As 

questões abertas são sobretudo uma oportunidade para possibilitar «ao 

participante escrever nos seus próprios termos, de forma a explicar e a qualificar 

as suas respostas às categorias pré-determinadas.»  (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007:321/322). 

A mensuração das respostas às questões dicotómicas e de escolha múltipla, de 

carácter nominal, diferenciam-se das de caráter ordinal e de escala. Para os dois 

primeiros grupos de questões, acerca de dados pessoais e profissionais, o tipo 

de medição é nominal, uma vez que não existe continuidade, intervalos ou 

propriedades ordinais (Oppenheim, 1992). Ao passo que para os itens de 

motivação profissional, formação e condições do exercício profissional e de 

trabalho curricular da área das expressões recorreu-se a propriedades de escala 

métrica ordinal, por via de uma escala de Likert de 7 pontos. A escolha de uma 

escala de 7 pontos visou aumentar a amplitude das respostas, possibilitando, de 

igual forma, uma maior variação. A escala de Likert, de caráter ordinal, regular e 

com um intervalo equitativo, faz com que seja «frequentemente utilizada em 

questões de opinião e atitudes» (Cohen, Manion & Morrison, 2007:502). A escala 

adotada no questionário, utiliza-se para assinalar-se conceções com grau de 

importância, de “nada importante” a “imprescindível”, assim como para assinalar 

graus de concordância, de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

Quanto às questões de resposta aberta, estas, segundo (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007:330) possibilitam reunir informação, que, talvez, de outra forma 

não fosse possível, assim como permite ainda «colocar a responsabilidade dos 

dados e as propriedades das informações mais firmemente nas mãos dos 

inquiridos». 

A ordem das questões tornou-se um fator importante a ter em conta, uma vez 

que é necessário garantir que os docentes vão continuar interessados em 

responder e em cooperar (Oppenheim, 1992; Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

As questões não são de caracter ameaçador nem podem ser vistas como uma 



 

39 

 

tentativa de por os participantes à prova, como seriam se apelassem ao 

conhecimento da lei (por exemplo). As questões organizam-se a partir das 

práticas e das conceções dos participantes. Além disso, o questionário está 

organizado de forma ao participante ir-se envolvendo no tema, iniciando-se por 

questões básicas e elementares, como a sua formação, zona de trabalho, entre 

outras, para questões relacionadas com a sua profissão. Desta forma 

demonstramos interesse e reconhecimento pela sua profissão e pelo seu 

trabalho, introduzindo posteriormente questões com foco na especificidade da 

nossa pesquisa, concluindo com questões abertas que permitem, após este 

processo de interiorização do tema e de familiarização com o questionário, 

elaborar pequenos discursos escritos que se colocaram propositadamente em 

fases posteriores do questionário. Quanto à aparência do questionário, 

pretendeu-se que fosse de fácil leitura, atrativo e interessante, ao invés de 

complicado (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Para isso, aproveitaram-se as 

funcionalidades do software gratuito online, via pela qual foi administrado, 

optando-se pela apresentação com frases de simples leitura com letras 

apelativas, distribuindo-se as seções que compõem o inquérito por 10 páginas, 

com uma barra (percentual) que informa o estádio do preenchimento do 

questionário. 

A aplicação deste incluiu um procedimento de consentimento informado, que 

precisava de ser confirmado ou negado, resultando assim nos próximos passos. 

Inicialmente, e para ser possível responder às perguntas do questionário, 

disponibilizou-se uma página que explicitava os objetivos e finalidades do 

estudo. Foi garantida confidencialidade dos dados, em todo o processo de 

investigação, e indicado que os resultados seriam parcialmente entregues às 

escolas, se o número dos questionários recebidos o permitissem. Após a 

confirmação de aceitação do consentimento informado, os docentes 

encontraram momentos distintos de resposta, em consequência das suas 

situações pessoais. No término do preenchimento do questionário, surgia uma 

mensagem de agradecimento por ter participado na pesquisa, disponibilizando-

se, uma vez mais, contactos para futuras questões ou pedidos de informação.  

Desenhada a primeira versão do instrumento, o questionário foi, depois, objeto 

da apreciação de especialistas. Fez-se, também, uma aplicação teste a uma 
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amostra de 5 docentes, para afinação da redação dos itens. Tais procedimentos 

visaram a validação do questionário e garantia de o construir de forma realista, 

adequado às vivências, contextos de trabalho e dimensões da prática 

profissional dos professores (Oppenheim, 1992). Os cinco especialistas 

contactados têm habilitação académica de nível doutoral, trabalho e investigação 

científica reconhecida nacional e internacionalmente, e dedicam-se a atividades 

profissionais, dentro do tema do estudo, quer pela docência no Ensino Básico e 

Secundário, quer por integrarem centros de investigação. Com esta orientação 

dos especialistas, procurou-se melhorar o questionário. Atendendo às críticas 

recebidas, em conformidade com o solicitado aos especialistas, reformulou-se o 

questionário, seguindo-se com o próximo passo que foi a sua apreciação por um 

conjunto de cinco docentes que não integram o grupo de participantes na 

pesquisa. Este teste-piloto foi necessário para desenvolver e maturar diferentes 

aspetos do questionário, de forma a que ele pudesse ser aplicado conforme as 

nossas intenções (Oppenheim, 1992).  

3.2. Guião para entrevista semiestruturada e grupo de discussão 

focalizada 

O segundo instrumento desenvolvido foi um guião para uma entrevista 

semiestruturada a realizar a coordenadores de departamento do 1ºCEB. 

Foi com a intenção de se aprofundar tópicos e particularidades do nosso estudo 

que se adotou a técnica da entrevista. Esta é uma ferramenta flexível de recolha 

de dados, quer pela linguagem verbal, quer pela linguagem gestual (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007). Realizou-se um grupo de discussão focalizada, que 

permite igualmente a mobilização de diferentes linguagens, com o acréscimo de 

possibilitar a reunião de um maior número de pessoas e circunstâncias 

comunicativas, quer pela narração de histórias, desacordo de perspetivas, 

graças e piadas, persuasão e competição (Silverman, 2004).  

O planeamento do guião de entrevista estava preparado para as características 

dos participantes, uma vez ter-se, previamente, definido quem eram e quais as 

suas funções na escola. Acerca do grupo de discussão focalizada, não estando 

previsto, tratou-se de uma adaptação do guião à situação. Foi conseguido o 
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objetivo, tendo sido revelados, conforme as circunstâncias, novos assuntos e 

particularidades emergentes do tema de pesquisa. O guião de entrevista estava 

organizado em seis dimensões que puderam, na altura, ser transpostos para o 

grupo de discussão focalizada. Abordou-se num primeiro momento a legitimação 

do encontro e a motivação dos presentes, a que se seguiu uma breve 

caracterização da formação e percurso profissional dos participantes.  

As restantes dimensões foram os contextos de trabalho, a organização curricular 

posta em prática pelos docentes e o trabalho desenvolvido na componente da 

educação das expressões. 

Temas a focalizar Objetivos a aprofundar 

Formação 

Percurso do docente da formação académica à prática profissional 

Adequação da formação inicial à prática da Educação das Expressões 

Contextos de Trabalho 

Participação dos agrupamentos na “vida” das expressões nas escolas 

Adequação dos recursos materiais e físicos à prática da Educação das 
Expressões 

Organização curricular 

Tendências dominantes no currículo do 1º CEB (influências/ 
consequências) 

Processos de escolha entre regime de monodocência ou coadjuvação na 
classe docentes do 1º CEB 

Trabalho curricular das 
Expressões artísticas e 

físico-motoras 

Noções de Expressão  

Dinamização de conteúdos da área das expressões 

 

Tabela 2: Adaptação do guião de entrevista ao GDF 

A ordem de tópicos a abordar permitiu uma evolução da aproximação dos 

participantes ao tema de pesquisa, ultrapassando possíveis inibições que 

pudessem ter surgido no início. É a partir da organização dos diferentes assuntos 

a abordar no encontro que se constroem possíveis questões, sendo que estas 

poderão ser de três tipos segundo Cohen, Manion e Morrison (2007): de opção 

dicotómica, questões open-ended, ou seja, de resposta aberta, mas restringindo 

a discussão e por fim, as questões abertas. Estas últimas, adotadas nos 

momentos da segunda recolha, revelam a contínua adoção de uma postura 

fenomenológica interpretativa, em concordância com o objetivo da pesquisa. 
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Aplicação dos instrumentos de recolha de dados: 

A primeira recolha de dados relativa à aplicação do questionário decorreu de 

janeiro a março de 2016. Foram recolhidos 96 questionários devidamente 

preenchidos e não foram reportadas dificuldades relativas ao seu 

preenchimento. Todavia, o tempo alargado da recolha ficou a dever-se ao menor 

número de questionários recolhidos no primeiro período (1º mês), o que justificou 

novo contacto com os interlocutores das escolas para lembrar da solicitação.  

A segunda recolha de dados, relativa à realização da entrevista e do grupo de 

discussão focalizada, decorreu em maio de 2016, depois da análise dos dados 

recolhidos através do questionário. 

A escolha do docente com funções de gestão pedagógica e administrativa 

(coordenação do 1º CEB) de um Agrupamento de Escola participante na primeira 

recolha de informação decorreu do seu interesse na continuidade da pesquisa. 

Em Ciências da Educação, trabalha-se com a disponibilidade das pessoas e na 

sequência disso, e do respeito que temos para com os nossos participantes, 

assumem-se as contingências do cronograma de atividades, pois como afirma 

Silverman (2004:180) «o moderador deve estar preparado para lidar 

apropriadamente para qualquer eventualidade»8. Em consequência, a entrevista 

passou a ser um grupo de discussão focalizada.  

É para justificar a pertinência deste grupo de discussão focalizada para o nosso 

trabalho que nos apoiamos em Taylor, Bogdan e DeVault (2015:105) quando 

argumentam que «nenhum método é ideal para todos os efeitos. A escolha do 

método de recolha de dados deve ser determinada pelos interesses da pesquisa, 

das circunstâncias encontradas ou pessoas a serem estudadas e pelos 

constrangimentos encontrados na prática pelo investigador»9.  

Torna-se importante refletir acerca do imprevisto que surgiu na segunda recolha 

de dados, visto não ter decorrido conforme planeada. O que sucedeu foi que 

                                                 
8 Tradução livre. «The moderator should be prepared to deal appropriately with any such eventualities.» 
(Silverman, 2004:180). 
9 Tradução livre. «Thus no method is equally suited for all purposes. The choice of research method should 
be determined by the research interests, the circumstances of the setting or people to be studied, and 
practical constraints faced by the researcher.» (Taylor, Bogdan e DeVault, 2015:105). 
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todas as docentes da escola do 1º ciclo, onde iria decorrer a segunda entrevista, 

sentaram-se à mesa e de uma “forma natural” participaram na entrevista, 

forçando a minha adaptação ao que estava a acontecer. Esta situação 

inesperada obrigou a que o investigador com um gravador e um guião de 

entrevista semiestruturada tivesse de, conforme argumentam Silverman (2004) 

e Taylor, Bogdan e DeVault (2015), estar preparado enquanto monitor com 

capacidades de entrevista e com uma sessão bem preparada para gerir 

dinamicamente um grupo de participantes, pois isso é o que torna o momento 

num grupo de discussão focalizada. De um instante para o outro foi necessário 

fazer a gestão de três dimensões: 1) respeitar a entrevistada, com quem o 

encontro estava acordado, dando-lhe a máxima atenção; 2) respeitar e incluir as 

restantes docentes que se juntaram à entrevista, tornando-a num grupo de 

discussão focalizada. 3) adaptar o guião da entrevista semiestruturada para um 

grupo de discussão focalizada. Esta situação revelou características próprias da 

cultura pedagógica do 1º ciclo e, possivelmente, uma identidade deste grupo de 

docentes, nesta particular escola.  

Sendo que o local da entrevista, escolhido pela professora, foi a sala das 

docentes, as restantes professoras, sentaram-se à mesa, de todas, e o grupo de 

discussão focalizada foi fluindo. 

Na sequência da discussão, duas professoras saíram e entraram da sala e foram 

contribuindo para a discussão sempre que estavam presentes. Todavia a 

professora inicialmente contactada, elevou sistematicamente o tom de voz para 

se sobrepor quando outras docentes falavam. O resultado foi um grupo de 

discussão focalizada com uma predominância do discurso de uma professora. 

De salvaguardar que no final todas as docentes assinaram o consentimento 

informado de participação no GDF.  

Dado ao entusiasmo, a dedicação e fervor com que os participantes intervieram 

no GDF (verificando-se várias ocasiões de OFF, pois consideraram que estavam 

a contar particularidades que surgiram na emoção da discussão e que não 

queriam ver transcritas, nem analisadas), pode-se considerar que a relação 

criada entre o investigador e as participantes foi de empatia, o que permite 

validar as afirmações produzidas. 
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Quanto à operacionalização da entrevista, esta aconteceu mais cedo do que era 

expetado, já no contexto de trabalho do participante. A conversa iniciou-se antes 

do gravador estar ligado pois ainda não estávamos no local onde ia decorrer e o 

participante decidiu ir falando pelo caminho. Já no grupo de discussão 

focalizada, a recolha iniciou-se mais tarde do que esperado, por condições do 

próprio exercício profissional, naquele determinado contexto. De qualquer forma 

sentiu-se nos dois momentos de recolha a sensação do que Taylor, Bogdan e 

DeVault (2015:111) exploram: «de facto, as pessoas sentem-se honradas pela 

expectativa e por serem entrevistadas para um projeto de investigação»10. 

Assumiu-se o compromisso de possibilitar aos participantes a leitura das 

transcrições, uma vez que todas as conversas foram gravadas em áudio, com 

recurso a um gravador, assim como fazer-lhes chegar as futuras publicações 

onde os contributos destes estejam presentes (Cf. Taylor, Bogdan & DeVault, 

2015).  

4. Análise de dados: processos e fundamentos 

4.1. Inquérito por via de questionário 

A análise quantitativa permitiu o cumprimento do objetivo da reunião de 

informação em larga escala, por ter chegado aos noventa e seis participantes. 

Após a codificação das respostas dos participantes num registo numérico, 

organizou-se a respetiva base de dados, que se tratou estatisticamente. 

A análise estatística permite um amplo conjunto de proporções e percentagens, 

com várias medições de tendência, ou seja, as médias, e de dispersão, ou seja, 

as variações possíveis de serem identificadas entre variáveis (Blaxter, Hughes & 

Tight, 2006). Estatisticamente existem dois tipos de variáveis, as independentes, 

que são, por exemplo, os dados pessoais dos participantes, que influenciam as 

respostas, e por outro lado, as variáveis dependentes, que são, por exemplo, os 

dados acerca da motivação profissional (Cohen, Manion & Morrison, 2007). É o 

domínio destas variáveis que permitiu a exploração de diferentes tipos de análise 

aos dados: a análise descritiva (frequências, percentagens e cruzamento de 

                                                 
10 Tradução livre. «In fact, people are often honored by the prospect of being interviewed for a research 
project.» (Taylor, Bogdan & DeVault, 2015:111) 
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tabelas); a análise inferencial e de correlação. A associação estatística «entre 

duas variáveis é uma questão de sorte, ou [que] permite a construção de uma 

terceira variável»11 (Blaxter, Hughes & Tight, 2006:217), o que possibilita 

análises fatoriais. A nossa pesquisa possibilitou uma redução, mediante análise 

fatorial exploratória no bloco IV, que adiante se descreve. Os dados foram 

tratados com recurso ao Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), na 

sua versão 23. Depois de se verificar possíveis erros, falhas e de se “limpar” a 

base de dados, foi possível proceder-se a diferentes tipos de análise. Esta ação 

permite que se encontrem inconsistências que atrapalharão a análise e que 

possam comprometer a manipulação estatística dos dados (Oppenheim, 1992).  

Assim, particularmente, os dados pessoais e dados profissionais foram 

analisados descritivamente, quer por tabelas de frequências, percentagens e 

cruzamento de tabelas. Esta análise permitiu a caracterização dos participantes 

nos seus contextos de trabalho. Os dados de caracterização da atividade 

profissional foram igualmente analisados descritivamente por frequências e 

tabelas cruzadas. 

Quanto ao grupo da motivação profissional, analisaram-se descritivamente as 

variáveis que não puderam ser incluídas nas componentes, em resultado da 

análise fatorial. Identificaram-se depois, mediante a aplicação do T de Student 

as diferenças significativas que puderam ser encontradas a partir de algumas 

variáveis independentes, tais como: formação base; local de trabalho; número 

de alunos por turma; desempenho de cargos de gestão e supervisão 

pedagógica; monodocência como regime adotado para o exercício da atividade 

profissional. Tomou-se como significativo um resultado diferenciado que 

obtivesse um P < 0,05. 

Conforme as dimensões dos dados, os nossos conhecimentos de estatística e 

as possibilidades do software de apoio à análise, estes foram os procedimentos, 

com vista à formulação de respostas às questões de investigação. 

A informação obtida, traduzindo os dados do trabalho empírico, não permite, 

                                                 
11 Tradução livre. «(…) two variables may be a matter of chance, or due to the effect of some third 
variable.» (Blaxter, Hughes & Tight, 2006:217). 
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após a sua análise, uma generalização de resultados, pois trata-se de uma 

amostra casual. Desta forma não se usa o questionário com o objetivo de 

concluir verdades relacionadas por causa-efeito, mas sim possibilitar uma 

caracterização da amostra e encontrar correlações (Oppenheim, 1992). 

4.2. Entrevista semiestruturada e grupo de discussão focalizada 

A entrevista semiestruturada e o grupo de discussão focalizada foram objeto de 

análise de conteúdo, de acordo com os processos estabelecidos por Bardin 

(2011). Uma vez que a análise qualitativa foi mobilizada para esta pesquisa com 

a intenção de aprofundar assuntos constatados a partir da análise quantitativa, 

os dois procedimentos de recolha de dados, por método qualitativo, partilham os 

mesmos pressupostos. Nestes termos foi feita uma leitura flutuante pelas 

transcrições permitindo o seu enquadramento nas categorias pré-determinadas 

e possibilitando o surgimento de categorias emergentes.  

Analisar conteúdo é codificar informação, é transformar os dados brutos do texto 

de forma a que «por recorte, agregação e enumeração, [se permita] (…) atingir 

uma representação do conteúdo ou da sua expressão» (Bardin, 2011:133). 

Assim, mais do que isolar informação por temas, tornando-a somente análise 

temática (Cf. Ghiglione & Matalon, 2001), especificando as categorias e as 

subcategorias, tornou-se essencial contextualizar essas informações quer pelo 

contexto da mensagem, quer pelo contexto exterior a ela.  

A categorização do conteúdo dá-se pelo isolamento de elementos textuais, 

seguindo-se a sua classificação. Desta forma foram definidas previamente 

algumas categorias de análise, reconhecendo que a mensagem «pode ser 

submetida a uma ou várias dimensões de análise» (Bardin, 2011:148). Tal 

situação ocorre às vezes apesar de, em geral, o trabalho de categorização ter 

como princípio a exclusividade, isto é, a impossibilidade de um elemento existir 

em mais do que uma divisão (Bardin, 2011).  

Foram definidas categorias precedentes à análise, tendo em conta os objetivos 

propostos pela pesquisa, a que se juntam depois categorias emergentes, quer 

com classificação dos temas principais, quer com características que 

especificam e ajudam a compreender um determinado tema. 
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As três categorias de análise previamente estabelecidas coincidem com os 

tópicos do guião: A primeira categoria permite analisar as dimensões do trabalho 

pedagógico no 1º CEB. A segunda categoria permite a análise das dimensões 

das formas de trabalho promovidas para desenvolver as expressões, enquanto 

componente curricular. A terceira categoria de análise é referente à 

especificidade da Educação das Expressões nas conceções dos docentes. 

Para organizar a análise de conteúdo recorreu-se ao programa NVIVO, v. 11. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

O trabalho pedagógico do 1º CEB resulta de uma articulação de conteúdos e de 

opções curriculares das escolas e dos docentes que confere sentido ao trabalho 

a desenvolver com as crianças. Este (o trabalho pedagógico) tem orientações de 

âmbito nacional, através das diretrizes dos programas e das condições do 

exercício profissional para o 1º ciclo do ensino básico, mas também é orientado 

pelas políticas locais, definidas pelos agrupamentos e que incluem parcerias que 

este estabelece com outras entidades. É a partir da definição destas políticas 

orientadoras que os contextos de trabalho são criados. Os participantes, 

docentes titulares do 1º CEB ou docentes a exercer funções de gestão e 

supervisão pedagógica com atribuição de turma, agem e definem o seu trabalho 

quotidiano em função desse enquadramento. Por isso, é importante 

compreender quais são as conceções dos docentes. 

Este capítulo destina-se a apresentar os resultados das análises feitas a partir 

dos materiais empíricos recolhidos através do questionário, da entrevista e do 

grupo de discussão focalizada (GDF). A apresentação dos resultados segue os 

objetivos do estudo, antes referidos. 

Organiza-se em quatro partes, mobilizando-se, em cada uma, os resultados 

quantitativos, seguindo-se dos resultados qualitativos. Nas três últimas 

mobilizam-se, para cada uma, os resultados obtidos por questionário, a que se 

seguem os resultados qualitativos.  

1. Caracterização dos participantes 

A pesquisa contou com a participação de cento e uma pessoas: 96 respondentes 

ao questionário e 5 participantes na segunda recolha de dados. É a sua 

caracterização e experiências profissionais que aqui se apresentam. 

1.1. Caracterização dos participantes do questionário 

Dos 96 respondentes ao questionário 21 são do género masculino (21,9%) e 75 

são do género feminino (78,1%). Todos têm idades superiores a 30 anos, sendo 

que 62,5% têm entre 30 e 45 anos e os restantes participantes têm mais de 45 

anos (37,5%).  
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As habilitações académicas de base dos participantes estão ajustadas à 

formação inicial requerida no tempo da sua habilitação profissional e referem-se 

a três períodos distintos. A menor frequência está no grau de Bacharelato em 

Escola Superior de Educação ou Universidade (15,6%), seguindo-se de 

docentes com o Curso do Magistério Primário (22,9%). A maior incidência de 

respostas é referente ao grau de Licenciatura em Escolas Superiores de 

Educação ou Universidades (61,5) como habilitação académica de base. 

Nenhum docente tinha o mestrado como habilitação académica inicial completa. 

Como habilitação complementar 19 docentes têm curso de complemento de 

formação (19,8%) e 8 docentes realizaram cursos de especialidade (8,3%). A 

licenciatura é o curso complementar de formação para 58 docentes (60,4%) e 11 

docentes frequentaram Mestrado (11,5%) como complemento de formação. 

Acerca da formação artística complementar, ainda que não corresponda a uma 

formação certificada, 15 docentes afirmaram ter essa formação (15,6%). 

O tempo de serviço, para 59 docentes (61,5%), varia entre 11 a 20 anos, 

enquanto 26 docentes (27,1%) têm entre 21 a 30 anos de tempo de serviço. Com 

mais de 30 anos de tempo de serviço, contam-se 11 docentes (11,5%). 

São 16 os docentes (16,7%) com 2 anos de tempo de serviço no agrupamento 

onde estão atualmente a lecionar. São 11 os docentes que estão na escola atual 

com 3 a 5 (11,5%) anos de tempo de serviço. Os restantes 69 docentes dividem-

se em dois grupos, sendo que 43 docentes (44,8%) têm de 6 a 10 anos de tempo 

de serviço, e os outros 26 docentes têm mais de 10 anos de tempo de serviço. 

As suas situações profissionais variam entre Quadro de Agrupamento [com 77 

dos professores nesta situação (80,2%)], 6 professores (6,3%) com Quadro de 

Zona Pedagógica e 13 professores (13,5%) com contrato. 

As zonas de trabalho variam entre zona urbana, com 66 docentes respondentes 

(68,8%) e zona rural com 30 docentes respondentes (31,3%).  

Apenas 4 docentes (4,2%) têm como local de trabalho a Escola-Sede, sendo que 

os restantes 92 professores (95,8%) trabalham noutro estabelecimento do 

mesmo agrupamento. 



 

53 

 

São 43 os docentes que têm 20 ou menos alunos (44,8%). Os restantes 

docentes têm 21 ou mais alunos na sua turma. São 27 os docentes com turma 

entre 21 e 24 alunos (28,1%) e 20 os docentes com 25 ou mais alunos (20,8%). 

Os anos de escolaridade dos alunos varia muito. São 12 os docentes (12,5%) a 

lecionar apenas com 1º ano de escolaridade e são 22 (22,9%) aqueles que 

lecionam a uma turma só constituída por alunos no 2º ano de escolaridade. São 

20 professores (20,8%) a lecionar turmas só com o 3º ano de escolaridade e 22 

docentes (22,9%) lecionam para turmas só com 4º ano de escolaridade. Os 

restantes 15 docentes respondentes trabalham com mais do que 1 nível de 

escolaridade. 

Dos inquiridos, 16 docentes (16,7%) são atualmente membros de Órgãos de 

Gestão e Supervisão Pedagógica no Agrupamento. Entre as suas funções 

destacam-se 7 docentes (7,3%) com coordenação de Estabelecimento, 2 (2,1%) 

que são coordenadores de docentes e 2 docentes (2,1%) que são 

coordenadores de departamento. Os outros 80 docentes respondentes do 

questionário não desempenham atualmente quaisquer cargos. 

No passado, 23 docentes (24%) foram membros de Órgãos de Gestão e 

Supervisão Pedagógica no Agrupamento. Entre as suas funções destacam-se 6 

docentes (6,3%) com coordenação de estabelecimento, 1 docente (1%) com 

coordenação de docentes e 4 docentes (4,2%) com coordenação de 

departamento. 3 docentes (3,1%) com funções em conselho executivo, 2 

docentes (2,1%) com funções na direção do agrupamento e 1 docente (1%) 

integrou uma comissão de avaliação de desempenho. 

1.2. Caracterização das participantes da entrevista e do GDF 

As 5 participantes na segunda recolha de dados são do género feminino. Todas 

têm idades superiores a 45 anos. 

As habilitações académicas de base das participantes são referentes a dois 

períodos. Marta12, Brenda, Carla e Lúcia possuem formação base pelo 

magistério primário. Sofia possui Bacharelato como formação base. Todas as 

participantes possuem habilitação complementar de Licenciatura. 

                                                 
12 Os nomes dos docentes e dos agrupamentos são fictícios. 
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Marta e Sofia possuem habilitação complementar artística, mesmo que não 

corresponda a uma formação certificada. 

O tempo de serviço das participantes é, em todos os casos, superior a 30 anos. 

Todas as professoras estão integradas no Quadro de Agrupamento. 

A professora Marta encontra-se a trabalhar numa zona urbana, no Agrupamento 

Verde13, tendo como local de trabalho a Escola-Sede. As professoras Sofia, 

Lúcia, Brenda e Carla trabalham numa zona urbana, no Agrupamento Amarelo, 

num outro estabelecimento que não o da escola-sede.  

As professoras Marta e Carla exercem funções de coordenação dos docentes 

do 1º CEB, com atribuição de turma.  

As turmas de todas as professoras são constituídas por mais de 25 alunos. 

                                                 
13 Os nomes dos docentes e dos agrupamentos são fictícios. 
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2. Ser-se docente no 1º CEB: entre a formação e motivação 

Nesta seção apresentam-se os resultados relativos à perceção dos docentes 

inquiridos acerca do modo como a formação inicial e contínua os tem preparado 

para desempenhar o seu papel. Apresentam-se depois as representações dos 

mesmos docentes sobre as suas motivações para o exercício da sua profissão. 

2.1. Representações sobre a formação  

Os docentes respondentes ao questionário concordam moderadamente com o 

contributo da formação inicial e contínua para a valorização do estatuto do 

professor do 1º CEB [ϰ: média = 4,16; dp: desvio de padrão = 1,63 (tabela 3)]. 

Os docentes consideram que a sua formação inicial, independentemente de qual 

seja, não os prepara adequadamente para o trabalho curricular da educação das 

expressões. Tal afirmação resultado do valor médio (ϰ = 3,69; dp = 1,45) numa 

escala que se lembra variável de 1 a 7. 

Formação inicial N Média Desvio 

Padrão 

(DP) 

A formação (inicial e contínua) tem contribuído para valorizar o 

estatuto do professor no 1º CEB 

95 4,16 1,633 

A formação inicial prepara adequadamente os docentes para o 

trabalho curricular da educação das expressões 

95 3,69 1,452 

Tabela 3: Representações sobre formação: formação inicial 

A falta de preparação dos docentes, durante a formação inicial, para o trabalho 

curricular da educação das expressões é reafirmada pelo GDF e pela professora 

Marta, professora entrevistada, salientando que não são os conteúdos 

abordados que são inadequados. Aponta que a causa da inadequabilidade se 

encontra na estrutura dos cursos de formação. 

«A formação inicial não pode continuar a deixar passar a falta de 

informação sobre as expressões. Porque não pode haver 

compartimentação entre matemática e as expressões (…). Tem que haver 

uma formação que seja articulada.» (Marta). 

Quanto à formação contínua, os docentes respondentes concordam 

moderadamente (ϰ = 4,58 dp = 1,65), que a formação contínua permite colmatar 

eventuais lacunas da sua formação inicial relativamente à educação das 
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expressões (tabela 4). A mesma apreciação verifica-se quando questionados 

sobre formação contínua permitir uma intervenção pedagógica mais consistente 

(ϰ = 4,52; dp = 1,63). Quando questionados acerca da formação contínua ter tido 

um carácter muito técnico (ϰ = 4,23; dp = 1,46) os respondentes evidenciam um 

valor mais próximo da indecisão entre discordância e concordância. Quando 

questionados sobre a existência de formação contínua na área curricular das 

expressões os docentes dizem ser escassa (ϰ = 3,46; dp = 1,64). 

Formação contínua N Média DP 

A formação contínua tem permitido aos docentes colmatar 

eventuais lacunas da sua formação inicial 

95 4,58 1,654 

A formação contínua tem permitido uma intervenção 

pedagógica mais consistente 

95 4,52 1,636 

A formação contínua tem tido um carácter muito técnico 92 4,23 1,461 

Tem existido oferta de formação contínua 95 3,46 1,649 

Tabela 4: Representações sobre formação: formação contínua 

Torna-se relevante apresentar-se as diferenças estatisticamente significativas 

encontradas nos resultados aos questionários.  

Item Fator explicativo P 

A formação contínua permite aos 

docentes colmatar eventuais lacunas na 

sua formação inicial, relativamente às 

expressões 

Os docentes com menos de 20 

alunos concordam mais com a 

importância deste fator se 

comparados com os colegas que têm 

turmas maiores  

P= 0,038 

A formação contínua permite aos 

docentes uma intervenção pedagógica 

mais consistente, relativamente às 

expressões 

Os docentes que têm entre 21 e 24 

alunos concordam mais com a 

importância deste fator se 

comparados com os colegas que têm 

turmas maiores 

P= 0,048 

Tabela 5: Formação e condição ao seu exercício profissional 

Os resultados à segunda recolha de dados evidenciam a existência muito 

reduzida de formação contínua na área da educação das expressões. Todavia, 

quando existe no agrupamento os docentes aderem. Evidenciam ainda a 

inexistência de uma formação contínua que permita uma intervenção 

pedagógica mais consistente no trabalho curricular das expressões.  
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«Há professores que já tiraram cursos pós-graduação e outras formações 

e mesmo assim continuam a ter dificuldades em perceber de que forma 

podiam agarrar a expressão artística para trabalhar com os alunos.» 

(Marta). 

A opinião das professoras do GDF acerca da fragilidade da formação inicial e, 

portanto, a necessidade da existência de formação contínua na área da 

educação das expressões leva a que teçam considerações sobre as suas mais-

valias.  

«[Sofia] Acho que os miúdos merecem professores de excelência a tudo. 

[Brenda] Sim, porque às vezes uma pessoa não é boa, mas investe 

naquilo em que não é boa. [Sofia] Com certeza que sim, e é isso que nós 

vamos e temos de fazer. [Brenda] E até compensar aquele handicap que 

nós temos (…).» (Sofia e Brenda). 

A professora Marta alerta acerca das finalidades dos cursos de formação inicial 

e contínua não estarem em sintonia com a realidade das escolas. 

«Estamos a deixar passar gerações e gerações de professores e não lhes 

dizemos como é que se vai trabalhar» (Marta). 

2.2. Motivação para o desempenho profissional 

Relativamente à motivação para o desempenho profissional, dentre 16 itens 

constantes do questionário, foi possível através de análise fatorial encontrar dois 

componentes que aglomeram as respostas dos docentes em novas variáveis. 

A análise fatorial exploratória permite a criação de novas variáveis representativa 

de diferentes itens. Foram identificadas duas componentes que referem as 

motivações às condições pedagógicas, quer pela relação de ação pedagógica, 

quer pela possibilidade de aplicar e mobilizar conhecimentos; e uma segunda 

relativa às condições organizacionais do exercício profissional que incluíram a 

satisfação salarial, o reconhecimento do trabalho desenvolvido, entre outros. Do 

ponto de vista estatístico cumpriram-se todos os pressupostos exigidos por este 

tipo de redução de dados; a saber: o teste Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) é igual a 

0,8 (logo superior a 0,8); Bartletts Test of Sphericity (BTS) tem o valor de 

significância de 0,00. Verificados os pressupostos constatou-se que a variância 
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total explicada pelas duas componentes era de 65,85%, logo acima dos 60% que 

se consideram mínimos e as comunalidades dos itens eram todas superiores a 

0,5. Efetuou-se uma rotação Varimax que permitiu constituir os dois 

componentes, tendo sido retirados aqueles itens que não cumpriam um valor 

exclusivo e associado a cada componente - indíce superior a 0,5. 

Após esta análise obtiveram-se então duas variáveis, uma relativa às condições 

pedagógicas e outra relativa às condições organizacionais.  

Em relação às condições pedagógicas os docentes respondentes consideram 

bastante importante como fator de motivação ao desempenho profissional (ϰ = 

6,54; dp = 0,515). Com um próximo grau de importância está a consideração dos 

docentes de muito importante em relação às condições organizacionais (ϰ = 

5,97; dp = 0,957).  

Componentes Item Fator explicativo P 

Condições 

pedagógicas 

Relação com pares/ colegas 

como fator de motivação 

para o desempenho 

profissional 

Lecionar num 

estabelecimento que não 

a sede do agrupamento 

P = 0,005 

Condições 

pedagógicas 

Qualidade de relação 

pedagógica que 

estabelecem com os alunos 

como fator de motivação 

profissional 

Lecionar na sede do 

agrupamento 

P = 0,004 

Tabela 6: Motivação para o desempenho profissional: Condições pedagógicas e organizacionais 

Os docentes que se encontram a lecionar num estabelecimento que não o da 

sede do agrupamento, consideram mais importante a relação com pares/ 

colegas como fator de motivação para o desempenho profissional (p= 0,005). A 

igual diferença é atribuída à qualidade de relação pedagógica que estabelecem 

com os alunos como fator de motivação profissional (p= 0,004), em relação aos 

docentes que trabalham nas escolas-sede.  

Relativamente aos restantes itens do grupo de motivação no desempenho 

profissional foram analisadas através de estatísticas descritivas, visto não 

reunirem condições para integrarem a análise fatorial. Deste modo, como se 

constata na tabela 7 os docentes respondentes consideraram os diferentes 
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aspetos questionados pelos itens como muito importantes. Seja a diversidade 

das atividades, o clima institucional, a possibilidade de decisão, tais fatores 

parecem contribuir para a motivação dos respondentes. A proximidade de 

residência, ainda que recebendo a concordância média de 5,76, é o fator onde 

se constata maior dispersão de respostas.   

Motivação para o desempenho profissional N Média DP 

Diversidade de atividades desenvolvidas na profissão 95 6,10 0,888 

Clima institucional de escola 95 6,22 0,861 

Proximidade de residência do/a docente 95 5,76 1,254 

Possibilidade de decisão e planeamento na atividade 

profissional 

95 6,24 0,855 

Tabela 7: Motivação para o desempenho profissional 

A motivação profissional, como fator de influência para o desempenho 

profissional, foi considerada decisiva pela professora entrevistada. A professora 

Marta acredita que a motivação é a essência da profissão docente. A relação 

pedagógica entre docentes e alunos, o sucesso do trabalho realizado contribui 

decisivamente para esta motivação. 

«Isto é um círculo. Se os professores estiverem bem a ensinar os alunos, 

os alunos vão estar bem a aprender, e vice-versa. Se houver um círculo 

que está a andar para trás, (…) e se os professores não perceberem que 

para ensinar tem que ser com coisas que façam com que os alunos criem, 

não vão ter um resultado positivo (…). Se por outro lado se fizerem coisas 

bonitas e se fizerem expressões artísticas as coisas vão dar sempre um 

salto positivo nas aprendizagens» (Marta). 

A diversidade de atividades desenvolvidas na profissão foi, genericamente, 

considerada como um fator de motivação ao desempenho da profissão, contudo, 

e a professora Marta explicita que quando o agrupamento recebe propostas de 

parcerias de diferentes atividades da área da educação das expressões, os 

docentes não as aceitam facilmente. Também para se trabalhar de forma 

diferenciada é necessário alguma pressão das lideranças intermédias. 

«Às vezes é preciso obrigá-los um bocadinho, entre aspas. Mas quando 

a gente vê os resultados diz: “Espetáculo, vocês são os melhores, sabem 
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fazer coisas giríssimas, não querem é fazer à primeira, mas têm que 

fazer!”. E fazem com o interesse.» (Marta). 

A discussão sobre a motivação, com docentes do GDF, centra-se nos efeitos 

que as atividades desenvolvidas têm sobre as crianças e pelo retorno que essa 

satisfação infantil tem nos professores. 

«[Brenda] É uma motivação porque quando eles vão ver os trabalhos 

expostos ficam felizes. [Sofia] Gostam de ir lá. Estão lá as coisas. Dizem: 

“estão aqui as coisas da minha escola”, claro.» (Brenda e Sofia). 

Como nota negativa, neste capítulo da motivação encontramos o insuficiente 

reconhecimento que dizem existir pelo trabalho desenvolvido. 

3. Condições do exercício profissional 

3.1. Experiência profissional no contexto de trabalho 

Sobre as condições do exercício profissional, constata-se que os docentes 

concordam (ϰ = 5,00; dp 1,81) que a ausência de pessoal técnico (psicólogos, 

assistentes sociais) é um obstáculo ao trabalho curricular do docente no 1º CEB 

(tabela 8). Do mesmo modo, os docentes concordam (ϰ = 5,39; dp 1,82) que o 

volume excessivo de responsabilidades sociais e culturais assumidas pela 

escola dificulta o trabalho docente. Os docentes discordam pouco (ϰ = 3,82; dp 

1,98) sobre a menor participação do 1º CEB na vida do agrupamento contribuir 

para uma falta de reconhecimento pelo trabalho do professor no 1º CEB. Os 

docentes discordam igualmente pouco (ϰ = 3,66; dp 2,01) sobre a equipa 

educativa dever ser exclusivamente constituída por docentes do 1º CEB. 

Experiência profissional no contexto de trabalho N Média DP 

A ausência de pessoal técnico é um obstáculo ao trabalho 

curricular do docente no 1º CEB 

96 5,00 1,818 

O volume excessivo de responsabilidades sociais e culturais 

assumidas pela escola dificulta o trabalho docente. 

93 5,39 1,824 

A menor participação do 1º ciclo na vida do agrupamento 

contribui para uma falta de reconhecimento pelo trabalho do/a 

professor/a do 1º CEB 

95 3,82 1,989 

A equipa educativa do 1º Ciclo deve ser exclusivamente 

constituída por docentes do 1º CEB. 

96 3,66 2,010 

Tabela 8: Experiência profissional no contexto de trabalho 
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De notar que os valores de desvio padrão são elevados nestes quatro itens, o 

que indica a dispersão das respostas dos inquiridos. 

Ainda sobre os contextos de trabalho, interessa saber se os docentes participam 

em projetos e experiências em diferentes áreas da educação das expressões. O 

resultado constata-se na tabela 9. 

Dinamização de 

clubes ou de projetos 

17 docentes (17,7%) 

têm clubes ou 

projetos na sua 

escola e não 

cooperam 

31 docentes (32,3%) 

têm clubes ou 

projetos na sua 

escola e cooperam 

pontualmente 

24 docentes (25%) 

afirmam ter uma 

experiência assídua 

nas atividades de 

dinamização 

Dinamização de 

bibliotecas ou 

centros de recursos 

30 docentes (31,3%) 

têm bibliotecas ou 

centros de recursos 

na sua escola e não 

cooperam nas 

atividades 

28 docentes (29,2%) 

têm bibliotecas ou 

centros de recursos 

na sua escola e 

cooperam 

pontualmente 

11 docentes (11,5%) 

têm bibliotecas ou 

centros de recursos 

na sua escola e 

cooperam 

assiduamente 

Tabela 9: Desempenho de outros cargos no agrupamento 

O GDF permitiu aprofundar as implicações do volume excessivo de 

responsabilidades sociais e culturais no trabalho docente.  

«Neste momento, os pais acreditam que, para além de nós termos de 

ensinar o português, a matemática, estudo do meio, ciências e 

expressões, temos que dar educação aos meninos, acompanhá-los a 

almoçar, ensinar a pegar na faca e no garfo [e ensinar] a almoçar como 

meninos crescidos (…).» (Sofia). 

Entre muitas histórias que se contam sobre o Agrupamento Amarelo, o mesmo 

grupo evidencia que este acréscimo de responsabilidades é o que contribui para 

a falta de reconhecimento da profissão docente, nomeadamente pela tutela 

administrativa. 

«[Brenda] Em primeiro lugar, eu acho que é assim, os que estão no topo 

[órgãos de gestão e supervisão e ministério] têm que nos valorizar e com 

a Lurdes Rodrigues foi uma desvalorização muito grande. (…) [Sofia] 

“Eles não fazem nada”. É a mentalidade das pessoas sobre o nosso 

trabalho.» (Brenda e Sofia). 
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Quando questionadas sobre a importância de mais pessoal técnico para apoiar 

o trabalho curricular do docente no 1º CEB a reação foi unanime. As docentes 

argumentam a sua pertinência com a equidade das condições de trabalho 

interciclos.  

3.2. Envolvência do agrupamento no exercício profissional 

Os docentes têm algumas discordâncias (ϰ = 3,88; dp = 1,56) sobre se o 

interesse pelo trabalho curricular relativo às expressões tenha vindo a ser 

subvalorizado pelos órgãos de direção e gestão do agrupamento (tabela 10). 

Quanto ao agrupamento ser promotor de momentos de reflexão sobre as 

práticas profissionais do 1º CEB, os docentes concordam moderadamente (ϰ = 

4,71; dp = 1,50).  

Os docentes não concordam que a falta de articulação interciclos dificulte (ϰ = 

3,81; dp = 1,82) o trabalho curricular na área das expressões. É de salientar que 

o valor do desvio padrão é elevado, o que significa uma maior dispersão de 

opiniões dos respondentes, quanto a este quadro. Quando questionados sobre 

se o agrupamento promove atividades de valorização das áreas de expressão 

que são participadas pela comunidade educativa (ϰ = 4,46; dp = 1,57) os 

respondentes concordaram moderadamente. 

Envolvência do agrupamento no exercício profissional N Média DP 

O interesse pelo trabalho curricular relativo à educação das 

expressões tem vindo a ser subvalorizado pelos órgãos de 

direção e gestão do agrupamento 

96 3,88 1,564 

O agrupamento tem promovido momentos de reflexão sobre as 

práticas profissionais do 1º CEB. 

96 4,71 1,507 

A falta de articulação interciclos tem dificultado o trabalho 

curricular na área das expressões. 

94 3,81 1,851 

O agrupamento promove atividades de valorização das áreas 

das expressões que são participadas pela comunidade 

educativa. 

96 4,46 1,576 

Tabela 10: Envolvência do agrupamento no exercício profissional 

A entrevista e o GDF permitiram aprofundar estes resultados.  

O GDF especifica que a envolvência do agrupamento acontece, sobretudo, na 

dinamização de colaborações interciclos na educação das expressões e que os 
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momentos de reflexão sobre as práticas e de promoção de atividades de 

valorização das áreas das expressões decorrem dos encontros entre docentes 

nas escolas. Este não é, contudo, um processo fácil. 

«É um universo muito diferente de colegas mais velhas de colegas mais 

novas. Por escola, sempre que nos é solicitado pelo agrupamento ou 

parcerias para dinamizar um projeto qualquer, acaba por haver, acho eu. 

Certo é que em todas as escolas há alguém que até que teve formação e 

ajuda. Dessa forma permite-se que as colegas acabem por se agregar.» 

(Sofia). 

A promoção de momentos de reflexão sobre as práticas educativas dos 

professores não tem um momento próprio nas reuniões promovidas pelo 

agrupamento. A professora Marta deixa uma possível solução que permita ao 

agrupamento promover a reflexão das práticas dos docentes, e agentes 

envolvidos na prática da educação das expressões, e a consequente valorização 

da educação das expressões, fruto dessa partilha entre docentes. 

«As reuniões de professores, imagine, se os professores titulares 

tivessem um conselho de docentes, um conselho de turma, como há no 

2º ciclo, (…) se calhar já tínhamos ganho mais com isso.» (Marta). 

4. Condições do exercício profissional na educação das expressões 

4.1. Organizacionais 

Apresentam-se de seguida os resultados das condições do exercício profissional 

na organização curricular da educação das expressões, referindo-se ao regime 

em que os docentes atuam, quer seja monodocência, quer seja monodocência 

com coadjuvação. Uma apreciação sobre o programa do 1º CEB e as suas 

influências no trabalho da educação das expressões e sobre os recursos físicos 

e materiais disponíveis para a dinamização das atividades da educação da 

expressão, constituem os eixos deste bloco de resultados. 

Quanto à monodocência.  

À pergunta sobre este regime de trabalho favorecer a flexibilidade no trabalho 

curricular, a média de respostas dos docentes respondentes foi que 

concordavam bastante [(ϰ = 5,86; dp = 1,396) tabela 11]. 
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Monodocência N Média DP 

O regime de monodocência favorece a flexibilidade no 

trabalho curricular  

95 5,86 1,396 

Tabela 11: Monodocência 

O regime de monodocência é o regime adotado por 92 docentes (95,8%) dos 

respondentes ao questionário. Os restantes 4 docentes dividem-se entre regime 

de coadjuvação, com 3 docentes (3,1%) nessa situação e um docente (1%) com 

apoio educativo. 

Quando aprofundado este assunto na entrevista e no GDF, levantou-se uma 

diversidade de posições que defendem a monodocência no 1º CEB ou a 

contestam. Na opinião da professora Marta a monodocência é o regime que 

favorece a flexibilidade no trabalho curricular e que melhor se adequa ao 1º ciclo, 

desenvolvendo as potencialidades que acredita serem importantes para crianças 

dos 6 aos 9 anos de idade. 

«Eu por acaso acho que a monodocência nunca devia terminar no 1º ciclo, 

porque dá mais estabilidade aos alunos e dá uma possibilidade de se 

articular saberes entre disciplinas que temos de trabalhar.» (Marta). 

Já pelo GDF, com a participação mais persistente da professora Sofia, defensora 

da monodocência coadjuvada, a ideia dominante é a de que a monodocência é 

uma modalidade que não favorece as crianças, nem o trabalho curricular. 

«Eu sou declaradamente contra a monodocência porque eu reconheço 

que sou melhor professora em ciências e português do que sou na 

matemática e não acredito que exista nenhum professor, pode existir, com 

certeza que sim, mas eu não me parece muito possível que seja fantástico 

às 3 áreas.» (Sofia). 

No bloco de itens relativos à apreciação da monodocência coadjuvada constata-

se que os docentes não concordam (ϰ = 3,62; dp = 2,69) que a vantagem da 

coadjuvação é a de preencher lacunas na formação docente, mas concordam (ϰ 

= 5,06; dp = 1,66) que o trabalho coadjuvado ou em equipa educativa favorece 

a flexibilidade no trabalho curricular (tabela 12). Os docentes respondentes 

concordam moderadamente (ϰ = 4,67; dp = 1,56) que a coadjuvação permite um 

leccionamento integral do currículo e discordam (ϰ = 3,67; dp = 1,73) que a 
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coadjuvação seja sistemática e varie em função da atividade de expressão em 

dinamização. É importante salientar o valor elevado do desvio padrão relativo ao 

1º item referido. 

Monodocência coadjuvada N Média DP 

A vantagem da coadjuvação no 1º CEB é a de preencher 

lacunas na formação docente 

95 3,62 2,069 

O trabalho coadjuvado ou em equipa favorece a flexibilidade 

no trabalho curricular  

95 5,06 1,662 

A coadjuvação permite um lecionamento integral do 

currículo. 

96 4,67 1,560 

A coadjuvação não é sistemática, varia em função da 

atividade de expressão em dinamização. 

96 3,67 1,739 

Tabela 12: Monodocência coadjuvada 

A entrevista e o GDF aprofundaram as discordâncias dos docentes acerca das 

vantagens da coadjuvação. De um lado as professoras que argumentam que a 

monodocência coadjuvada permite um leccionamento integral e sustentam que 

não têm conhecimentos de todas as áreas do currículo do 1º CEB, sendo a 

educação das expressões a área mais prejudicada, se não existir a coadjuvação. 

A professora Marta, ao contrário, considera a pertinência da monodocência no 

1º CEB por permitir um leccionamento integral do currículo, sustentado na 

transversalidade. 

«Com a monodocência, os professores, se estão a trabalhar português 

não vão acabar porque o horário acabou ali, vão é continuar e 

possivelmente encadear depois na atividade que querem a seguir». 

(Marta). 

E na estabilidade que tal organização tem para os alunos. 

«Eles [as crianças] não têm maturidade, nem idade para saber que o 

português acabou ali, e não é isso que se pretende para o 1º ciclo.» 

(Marta). 

Os docentes que têm a exclusiva responsabilidade das atividades curriculares 

das áreas de expressão artística e físico-motora concordam mais que o interesse 

pelo trabalho curricular relativo às expressões tem vindo a ser subvalorizado pelo 
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projeto educativo, como fator de formação e condição do exercício profissional, 

em relação com os docentes que são coadjuvados (p= 0,035). 

A responsabilidade das atividades curriculares das áreas de expressão artísticas 

e físico-motora diferencia, de expressão para expressão, importando ser 

referido, conforme os programas em vigor, as áreas em que os docentes são 

coadjuvados, dos 21 (21,9%) docentes que recorrem à coadjuvação. Na 

expressão e educação físico-motora são 15 docentes (15,6%) coadjuvados. Em 

expressão e educação musical são 16 docentes (16,7%) coadjuvados. São 11 

os docentes (11,5%) coadjuvados em expressão e educação dramática. 15 

docentes (15,6%) são coadjuvados em expressão plástica. 

4.2. Tendências dominantes do trabalho curricular 

As tendências dominantes do trabalho curricular, percebidas pelos docentes 

respondentes, concorda moderadamente com a importância das competências 

de literacias básicas e a menor enfase no trabalho da educação das expressões. 

Os docentes concordam (ϰ = 5,10; dp = 1,88) acerca das tendências dominantes 

da organização curricular do 1º CEB centrar-se na uniformização do saber ler, 

escrever e contar (tabela 13). Os docentes concordam (ϰ = 5,48; dp = 1,550) 

acerca da excessiva formalização e controlo das tarefas docentes lesar o 

trabalho curricular da educação das expressões. 

Tendências dominantes do trabalho curricular N Média DP 

As tendências dominantes da organização curricular do 1º 

CEB centram-se na uniformização do saber ler, escrever e 

contar 

96 5,10 1,883 

Excessiva formalização e controlo das tarefas docentes lesa o 

trabalho curricular da educação das expressões 

95 5,48 1,550 

Tabela 13: Tendências dominantes do trabalho curricular 

Este subtópico tornou-se evidente de ser realçado após os encontros da 

segunda recolha de dados e da análise que deles resultou.  

A formalização e burocratização do sistema foram referidas nos discursos da 

professora Marta e na discussão com o grupo de professoras. A professora 

Marta faz notar que a importância da matemática e de português no trabalho 
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pedagógico dos docentes impossibilita que tenham tempo para trabalhar 

curricularmente a educação das expressões. 

«O enfoque é como eu lhe disse. Nos últimos anos tem sido dado à 

matemática e ao português e as expressões acabam um bocadinho por 

ser o parente pobre no trabalho que nós estamos vindo a efetuar.» 

(Marta). 

Além da extensão dos programas, também a produção de planos, relatórios e 

outros documentos atrapalham a vida do professor do 1º CEB.  

«[Sofia] É tanta coisa em cima de nós, fora a burocracia que eu nem falo 

disso. Não falo de projeto curricular de turma, projetos curriculares, planos 

anuais de atividades, tudo aquilo que são documentos que têm de ser 

produzidos no início do ano e que, falo por mim, a vantagem da existência 

deles é duvidosa» [Lúcia]. É duvidosa sim. Antigamente também se 

fazia.» (Sofia e Lúcia). 

4.3. Recursos físicos e materiais 

Acerca da importância dos recursos materiais, tanto na troca entre docentes 

como na existência, no que diz respeito ao desenvolvimento das expressões. Os 

docentes discordam pouco [(ϰ = 3,59; dp = 1,83) tabela 14]. Quanto à existência 

dos recursos físicos e materiais como condições para o exercício profissional na 

organização curricular da educação das expressões, os docentes discordam 

pouco (ϰ = 3,72; dp = 1,85) da escola dispor de recursos materiais adequados 

ao trabalho das expressões. 

Recursos físicos e materiais N Média DP 

A coadjuvação acontece na troca de materiais e sugestões de 

atividades para o desenvolvimento das expressões. 

95 3,59 1,831 

A escola dispõe de recursos materiais adequados ao trabalho 

das expressões. 

96 3,72 1,851 

Tabela 14: Recursos físicos e materiais 

Sofia ironiza a inexistência de recursos materiais, argumentando que: 

«Materiais, está fora de questão. São das senhoras professoras, que são 

umas queridas. Não temos sequer espaços físicos.» (Sofia). 
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Os espaços onde decorrem maioritariamente as atividades de expressão que 

são dinamizadas pelos docentes são na sala de aula. 

Expressões Espaço mais 

utilizado 

Físico-motora Recreio ou Ginásio 

Musical Sala de aula 

Dramática Sala de aula 

Plástica Sala de aula 

Tabela 15: Espaços onde decorrem maioritariamente as atividades de expressão que são dinamizadas 

Especificando, os espaços onde decorrem maioritariamente as atividades de 

expressão e educação físico-motora são no recreio, com 63 docentes (65,6%). 

As restantes áreas maioritariamente utilizadas são o ginásio, com 23 docentes 

(24%), a sala de aula, com 7 docentes (7,4%) e 1 docentes responde que não 

são dinamizadas atividades de expressão e educação físico-motora. 2 respostas 

(2,1%) omissas. Não se registaram respostas na possibilidade de serem 

dinamizadas atividades em locais externos à escola. O local onde decorrem 

maioritariamente as atividades de expressão e educação musical são a sala de 

aula, sendo-o reconhecido pelas respostas de 91 docentes (94,8%). 2 docentes 

(2,1%) não dinamizam atividades e 1 docente (1%) dinamiza no ginásio. 2 

respostas (2,1%) omissas. O local onde decorrem, maioritariamente, as 

atividades de expressão e educação dramática são a sala de aula, sendo-o 

reconhecido por 87 docentes (90,6%). 2 docentes (2,1%) não as dinamizam e 1 

docente (1%) dinamiza as atividades no ginásio. 6 respostas (6,3%) omissas. O 

local onde decorrem maioritariamente as atividades de expressão e educação 

plástica são na sala de aula, sendo-o reconhecido por 93 docentes (96,9%) e 3 

respostas (3,1%) omissas. 

A professora Marta e o grupo de professoras do GDF relatam duas 

circunstâncias que especificam a centralização do trabalho pedagógico da 

educação das expressões nas salas de aula. Enfatizando a inexistência de 

recursos físicos adequados. 

«[Sofia] Se está sol e nós pomos um papel cenário lá fora e depois é tintas 

pelo chão, porque os miúdos não estão muito treinados e aquilo é um 

bocado confuso. Depois, na mentalidade dos pais, não fazem nada 
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[professoras e crianças]. “olhem anda lá fora a brincar, em vez de estar a 

ensinar os meninos, está lá fora a fazer expressões”. [Lúcia] As 

expressões, para eles [pais e família das crianças], é brincar». (Sofia e 

Lúcia). 

A professora Marta argumentou que as atividades da educação das expressões 

são dinamizadas maioritariamente pelas AEC, reforçando que não são apenas 

brincadeira. Salientou ainda que a expressão plástica é a expressão mais 

mobilizada pelos docentes durante o trabalho pedagógico.  

«Os miúdos estão lá fora não porque vão brincar, mas sim porque vão 

fazer atividades que são programadas [pelos técnicos das AEC e 

professores titulares], só que são mais leves. São atividades que gostam 

[as crianças] mais de fazer. Ora porque estão lá fora, ora porque estão 

em sítios que podem fazer mais barulho e podem brincar.» (Marta). 

São os resultados acerca do trabalho pedagógico desenvolvido pelos docentes 

nas atividades da educação das expressões nas escolas, onde as AEC 

coabitam, que serão de seguida apresentados.  

5. Trabalho curricular da educação das expressões 

Neste bloco apresentam-se os resultados acerca das conceções dos docentes 

sobre a especificidade das expressões, enquanto componente curricular, 

identificando as tendências curriculares, formas de trabalho e respetivos 

constrangimentos que subjazem ao currículo do 1º CEB. 

Apresentam-se os resultados segundo a ordem de conceções dos docentes 

quanto ao planeamento de atividades, seguindo-se de conceções quanto à 

dinamização de tais atividades e por fim as conceções dos docentes acerca da 

avaliação das atividades desenvolvidas. 

5.1. Quanto ao planeamento 

Os docentes concordam (ϰ = 5,07; dp = 1,53) que a planificação das atividades 

depende dos objetivos preconizados pelo Ministério da Educação, assim como 

concordam (ϰ = 4,95; dp = 1,71) que as expressões são uma área 

disciplinarizada, assim como a matemática ou o estudo do meio (tabela 16). 
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Os docentes discordam bastante (ϰ = 2,15; dp = 1,48) do planeamento das 

atividades na área da expressão ser realizado em conjunto com o departamento 

das expressões, e da afirmação de (ϰ = 2,03; dp = 1,25) que o planeamento das 

atividades na área das expressões deve ser mais rigoroso e cuidado do que as 

restantes áreas. 

Planeamento N Média DP 

A planificação das atividades depende dos objetivos 

preconizados pelo Ministério da Educação. 

95 5,07 1,532 

As expressões são uma área disciplinarizada, assim como a 

matemática e estudo do meio. 

95 4,95 1,716 

O planeamento das atividades na área das expressões é 

realizado em conjunto com o Departamento de Expressões. 

94 2,15 1,481 

O planeamento das atividades das áreas das expressões é mais 

rigoroso e cuidado do que as restantes áreas. 

95 2,03 1,250 

Tabela 16: Trabalho curricular da educação das expressões: planeamento 

A segunda recolha de dados permitiu, sobretudo, aprofundar de que modo são 

planeadas as atividades de educação das expressões e quais as consequências  

Os planeamentos das atividades de educação das expressões são cumpridores 

das orientações do ME, recorrendo-se à partilha de fichas de planificação e à 

conversa entre docentes nas escolas para a sua concretização. Apesar dos 

esforços, as professoras argumentam que as diretrizes para o 1º CEB são 

incongruentes com as orientações de cada área programática. 

A extensão dos programas de matemática e de português é, segundo a 

professora Marta, a causa que também leva à atribuição de determinadas 

expressões à responsabilidade das AEC, argumentando que se existissem 

outras orientações, os docentes seriam capazes de tirar mais partido das AEC.  

5.2. Quanto à dinamização 

Os docentes concordam (ϰ = 4,84; dp = 1,60), apesar da pequena margem que 

existe com os que discordam, que no currículo do 1º CEB existe a oportunidade 

efetiva de desenvolver a expressão pessoal (artística e físico-motora) das 

crianças, ao passo que discordam (ϰ = 3,89; dp = 1,98) das AEC substituírem 

frequentemente o desenvolvimento curricular das expressões (tabela 17). No 

entanto, é de salientar o valor elevado da dispersão das respostas neste item. 
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Os docentes discordam (ϰ = 3,67; dp = 1,73) da coadjuvação não ser 

sistemática, mas sim variar em função da atividade de expressão em 

dinamização. Os docentes concordam (ϰ = 5,56; dp = 1,33) que as atividades de 

expressão servem frequentemente de motivação dos alunos para outras áreas 

curriculares. 

Dinamização N Média DP 

No currículo do 1º CEB existe a oportunidade efectiva de 

desenvolver a expressão pessoal (artística e físico-motora) das 

crianças. 

95 4,84 1,607 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) substituem 

frequentemente o desenvolvimento curricular das expressões. 

96 3,89 1,989 

As atividades de expressões servem frequentemente de 

motivação dos alunos para as outras áreas curriculares 

96 5,65 1,338 

Tabela 17: Trabalho curricular da área das expressões: dinamização 

Apesar de os docentes dizerem que as AEC não substituem o trabalho curricular 

na educação das expressões (ϰ = 3,89; dp = 1,98), encontrou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre os docentes que têm funções de gestão e de 

supervisão pedagógica e os que não têm. Os primeiros concordam mais com o 

item (p= 0,020). 

Os resultados encontrados nas entrevistas, acerca da dinamização das 

expressões ser maioritariamente entregue às AEC, contraria os docentes 

inquiridos por questionário. As professoras argumentam que as atividades da 

educação das expressões não decorrem do trabalho que desenvolvem com as 

crianças, em tempo lectivo. 

«Se pergunta: “devemos esquecer as expressões para trabalhar os 

programas”? Não, não devemos (…). Depois, claro, temos a componente 

das atividades extracurriculares que não tínhamos antes. É evidente que 

acabamos por delegar ao professor das artes, ao professor da música, ao 

professor da educação física, essas expressões.» (Sofia).  

«Nós ficamos um bocado desresponsabilizados da educação física, por 

causa dos miúdos já terem nas AEC educação física. Fazem-no com 

professores que efetivamente são formados nisso. Depois a música está 

a ser trabalha no agrupamento com professores de música.» (Marta). 
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Outro aspeto interessante decorre da motivação para o trabalho desenvolvido 

nas áreas das expressões que é frequentemente elaborado para responder a 

pedidos de parceiros do agrupamento para que se produzam trabalhos que 

venham a ser expostos.  

Quanto ao recurso das expressões artísticas e físico-motoras para servir 

frequentemente de motivação dos alunos para outras áreas curriculares, as 

professoras inquiridas aprofundam e identificam esta ideia. 

«Era a partir das expressões que se devia ensinar tudo o resto. E se 

começássemos a agarrar as expressões, que os miúdos podem 

desenvolver, as outras [áreas] vinham por acréscimo.» (Marta). 

«As expressões deviam passar [pelo nosso trabalho] porque é assim que 

os temos na mão e é assim que podemos trabalhar conteúdos 

complicados de uma forma engraçada, de uma forma em que eles veem, 

em que eles sentem e em que eles tocam.» (Sofia). 

Na primeira recolha de dados os docentes foram inquiridos acerca de que tipo 

de atividades de expressão artística e físico-motora desenvolveram com a sua 

turma, na última semana, a partir de uma lista de atividades selecionadas das 

orientações do ME (2004). Foi possível a construção de uma tabela 

organizadora. 

Atividade Sim Percentagem Não Percentagem 

Subir e descer o espaldar 4 4,2 92 95,8 

Cantar canções 86 89,6 10 10,4 

Fazer e desmanchar construções 23 24 73 76 

Inventar e utilizar máscaras 21 21,9 75 78,1 

Rodar o arco à volta do corpo 18 18,8 78 81,3 

Desenhar no chão do recreio   11 11,5 85 88,5 

Participar em danças de roda, de fila,… 34 35,4 62 64,6 

Improvisar sons e atitudes em interação 54 56,3 42 43,8 

Recitar textos 71 74 25 26 

Driblar com cada uma das mãos 16 16,7 80 83,3 

Reconhecer ritmos da vida 25 26 71 74 

Modelar usando utensílios 22 22,9 74 77,1 

Saltar ao eixo 7 7,3 89 92,7 

Construir instrumentos musicais 4 4,2 92 95,8 

Pintar livremente em grupo sobre grandes dimensões 40 41,7 56 58,3 

Elaboração oral de uma história 61 63,5 35 36,5 

Tabela 18: Atividades de expressão artística e físico-motoras trabalhadas na última semana 
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As atividades maioritariamente desenvolvidas pelos docentes são “cantar 

canções”, “Improvisar sons e atitudes”, “recitar textos” e “elaboração oral de uma 

história”, enquadradas nas atividades destinadas à expressão e educação 

dramática e musical. Estas atividades têm como blocos organizativos as áreas 

da linguagem verbal e linguagem gestual. Os resultados demonstram, ainda, que 

as restantes atividades no quadro não foram desenvolvidas.  

Quanto aos fatores que potencializam e ajudam na dinamização de atividades 

da educação das expressões, foram convertidos numa figura, conforme se 

segue. 

 

Ilustração 4: Aspetos que potenciam o trabalho curricular da educação das expressões 

Os docentes identificam, como primeira opção, a existência de recursos físicos 

e materiais (25,4%) como facilitador do trabalho curricular das atividades de 

expressão artística e físico-motora. Os outros dois aspetos que facilitam o 

trabalho curricular das expressões artísticas e físico-motoras, maioritariamente 

identificados pelos respondentes, são a motivação demonstrada pelos alunos 

(16,9%) na realização das atividades, assim como a transdisciplinaridade entre 

conteúdos (15,2%) permitida pelas expressões artísticas e físico-motoras. 

Quanto aos resultados acerca dos fatores que fragilizam e prejudicam a 

dinamização de atividades da educação das expressões são eles: os recursos 

físicos e materiais para cerca de metade dos respondentes. 
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Ilustração 5: Aspetos que fragilizam o trabalho curricular da educação das expressões 

Os outros dois principais aspetos que fragilizam o trabalho curricular nas 

expressões, identificados pelos respondentes, são a extensão do currículo e do 

programa (15%) e a subvalorização das expressões artísticas e físico-motoras 

(13,3%), quer seja pelos professores ou pelas orientações administrativas e 

organizacionais do trabalho curricular que desenvolvem, quer seja pela 

sociedade e comunidade envolvente. 

5.3. Quanto à avaliação 

Os docentes tecem posições pouco claras (ϰ = 4,25; dp = 1,81) sobre a avaliação 

das expressões seguir os mesmos procedimentos das restantes áreas 

programáticas (tabela 19). Os docentes discordam (ϰ = 3,84; dp = 2,05) que a 

avaliação das atividades de expressão seja somente formativa. Estes itens foram 

também aqueles onde se notaram valores de dispersão elevados. Em relação à 

avaliação das expressões possuir instrumentos específicos de recolha de dados 

o conjunto dos docentes não evidencia uma tendência clara (ϰ = 4,08; dp = 1,73). 

Os docentes concordam (ϰ = 5,20; dp = 1,54) que a avaliação das expressões 

contribuiu para a avaliação global das aprendizagens dos alunos. 
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Avaliação N Média DP 

A avaliação das expressões segue os mesmos procedimentos 

das restantes áreas programáticas. 

96 4,25 1,818 

A avaliação das atividades das expressões é somente formativa. 96 3,84 2,059 

A avaliação das expressões possui instrumentos específicos de 

recolha de dados. 

96 4,08 1,739 

A avaliação das expressões contribui para a avaliação global das 

aprendizagens dos alunos. 

96 5,20 1,540 

Tabela 19: Trabalho curricular da área das expressões: avaliação 

Como resultado estatisticamente significativo, apresenta-se: os docentes que 

possuem um Bacharelato como formação base são os que concordam mais com 

o item que diz que a avaliação das atividades das expressões artísticas e físico-

motoras é somente formativa (p= 0,083) quando comparada com os restantes 

colegas. 

A última pergunta aberta do questionário inquiriu sobre a importância educativa 

atribuída às expressões no trabalho. 

As categorias emergentes da análise foram, por ordem de importância, as 

seguintes: Interdisciplinaridade; Motivacional; Promoção do desenvolvimento 

cognitivo, pessoal e social da criança; Motricidade; Criatividade; Momento 

informal; Emotividade; 

Quando se questionaram os mesmos docentes sobre o contributo da educação 

das expressões para o desenvolvimento da cidadania, as categorias 

emergentes, por ordem de importância, são: Desenvolvimento integral; 

Competências de Socialização; Desenvolvimento de Competências; Promoção 

de interesse por uma qualidade de vida; Capacidade de autoorganização e 

responsabilidade; Desenvolvimento da Perceção; Desenvolvimento de 

competências para atuação. 
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INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos dados evidencia um importante diálogo entre os objetivos desta 

pesquisa, dos próprios dados e dos autores que foram importantes na 

estruturação teórica desta dissertação.  

Organiza-se este capítulo a partir dos resultados que se mostraram mais 

significativos de ser interpretados e discutidos. 

Tais resultados, que emergiram dos capítulos anteriores e respondem aos 

objetivos, organizam-se de acordo com três tópicos: formação, motivação e 

importância das expressões; condições do exercício profissional na educação 

das expressões; trabalho curricular da educação das expressões. 

1. Formação, motivação e importância das expressões 

Para caraterizar o perfil docente do 1º CEB, face às vicissitudes culturais e 

históricas que fazem a atualidade deste nível de ensino, assim como para 

caraterizar as conceções dos docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico acerca da 

especificidade das expressões, enquanto componente curricular, mobilizam-se 

os resultados mais pertinentes e significativos. 

1) Os resultados evidenciam a existência muito reduzida de formação 

contínua na área da educação das expressões. A maioria dos docentes 

considera não ter formação adequada para trabalhar a educação das 

expressões.  

2) A motivação profissional foi considerada um fator decisivo para o 

desempenho profissional. As médias obtidas quanto às componentes 

organizacionais foram ligeiramente inferiores às componentes 

pedagógicas dessa motivação, mas os valores médios situaram-se entre 

o importante e o muito importante. 

3) Na generalidade, os docentes participantes na pesquisa consideraram ser 

muito importante a educação das expressões para o desenvolvimento 

global dos alunos. 

A contenção que caracterizou o período do Estado Novo, reinventou-se, 

adaptou-se e nos dias de hoje são outras as problemáticas relacionadas, como 

a exigência e a especificidade que está a tornar-se no rosto dos cursos de 

formação inicial de professores do 1º CEB. Os objetivos dos cursos de formação 
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inicial de professores do 1º CEB têm demonstrado o interesse na valorização 

do/a candidato/a enquanto profissional, garantindo que a sua capacitação, que 

já fora só tecnicista, caracterizada pelo saber ler, escrever e contar (Pereira, 

2010), compreenda, nos dias de hoje, conhecimentos, saberes pedagógicos e 

cientificamente integrados nos planos de estudo, onde a educação das 

expressões tem a mesma presença que as restantes áreas didáticas.  

Apesar da evolução das mudanças nos cursos de formação, a maioria dos 

docentes refere que a formação inicial não os prepara, adequadamente, para a 

educação das expressões. Tal constatação está de acordo com o parecer e 

recomendação do Conselho Nacional de Educação (1999; 2013), onde se afirma 

que a formação dos docentes do ensino básico no domínio das expressões 

artísticas é insuficiente e limitada. Remete-se por isso para a tarefa 

complementar que a formação contínua pode assumir. Como já foi constatado 

por Lopes et al. (2011), essas áreas haviam sido preteridas comparativamente 

com outro tipo de formação mais genérica. Uma possibilidade para colmatar esta 

lacuna é através da formação contínua, oferecida pelos agrupamentos de 

escola. São os órgãos institucionais dos agrupamentos que podem definir se a 

educação das expressões deverá ser um dos conteúdos a constar nas ofertas 

formativas aos docentes. Tal possibilidade parece não ter muita importância na 

formação oferecida. Constatou-se, no presente estudo, que a formação contínua 

em educação das expressões é reduzida, mas quando consta nas ofertas do 

agrupamento é moderadamente acolhida pelos docentes. 

O agrupamento tem influência na motivação dos docentes para o desempenho 

profissional e as consequências dão-se na sua prática educativa. 

As componentes pedagógicas foram consideradas o fator mais importante para 

a motivação dos docentes, no seu exercício profissional. Tal resultado está em 

linha com a tese de Pereira, Carolino e Lopes (2007), que consideram que é nos 

cursos de formação inicial que se inicia o trabalho de valorização profissional, 

mas que será reprimida se os agrupamentos não valorizarem o seu estatuto 

profissional. A burocratização e os formalismos sobre o trabalho que 

desenvolvem é também percebido como um fator de desmotivação docente. É 

possível dizer que os docentes entram na profissão muito motivados pelas 

questões pedagógicas, valorizam num segundo momento, como elementos 
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motivacionais, as condições para o exercício profissional, tais como a satisfação 

salarial, a adequação dos horários para o corpo docente e o reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido. É, ainda, deste reconhecimento que Pereira, 

Carolino e Lopes (2007), se referem como importante a ser estimulado pela 

organização das escolas. Outra linha de análise que se adequa à motivação dos 

docentes para a profissão está associada ao reconhecimento social, que no caso 

dos docentes do 1º CEB pode depender apenas do reconhecimento das famílias. 

Ao invés do que foi reportado na revisitação histórica no início desta dissertação, 

aos docentes do 1º CEB já não é atribuído o reconhecimento social que tinham 

há meio século (Nóvoa, 1995), o que autoriza pensar que o exercício da 

profissão docente precisa de encontrar outras formas de reconhecimento social, 

que passem, por exemplo, pelo papel das famílias na valorização da profissão. 

Tal urgência foi expressa pelas nossas entrevistadas. 

«Não somos pessoas que tomamos conta de crianças. Eu acho que a 

ideia que os pais têm é de um desprestígio tão grande, que nós não somos 

as pessoas que ensinam às crianças, somos aquelas que tomam conta 

das crianças.» (Brenda). 

«Ninguém vai a lado nenhum se não passar por nós e infelizmente é o 

trabalho menos prestigiado, até pelo sistema educativo, porque os 

colegas dos outros ciclos até têm redução de horário.» (Sofia) 

Apesar dos aspetos mais negativos salientados nos resultados, os docentes 

identificam a importância da educação das expressões para o desenvolvimento 

global das crianças e trabalham em função do melhor que lhes podem dar. Este 

sentimento da contribuição da atividade docente para o desenvolvimento da 

pessoa que é a criança, ajuda a explicar os aspetos motivacionais que os 

docentes valorizaram e que lhes permitem (aos docentes) um certo retorno da 

satisfação profissional (Lopes et al., 2006). 

O prazer de fazer aprender, associado ao fundamento da educação das 

expressões, é um aspeto valorizado como fator de motivação para o 

desempenho profissional, porém, e como se verá nos próximos parágrafos da 

interpretação e discussão dos resultados são vários os fatores implicados no 

trabalho curricular que impedem este contacto mais próximo com as expressões; 
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mesmo assim, os docentes identificam as mais-valias da educação das 

expressões no desenvolvimento das crianças enquanto cidadãs. 

A identificação da educação das expressões como sendo uma libertação da 

criança, em que esta gesticula, manuseia, canta e ri é considerada pelos 

docentes como um dos fatores da importância das expressões no trabalho 

curricular.  

2. Condições do exercício profissional na educação das expressões 

Quanto aos fatores facilitadores e os constrangimentos associados ao trabalho 

pedagógico, na área das expressões, os resultados mais pertinentes do nosso 

estudo foram: 

1) Apesar de haver um número elevado de docentes a trabalhar em 

monodocência, comparativamente com o número de professores/as que 

o fazem em coadjuvação, o que é um facto é que em muitos casos se 

infere que a educação das expressões não é um argumento para essa 

organização, porquanto o verdadeiro trabalho das expressões é realizado 

nas AEC. A extensão dos programas de matemática e de português é a 

razão mais apontada para essa atribuição de determinadas expressões à 

responsabilidade das AEC, com o consequente aproveitamento do tempo 

para reforço das áreas ditas “nobres”. 

2) Os recursos materiais foram, simultaneamente, considerados como 

decisivos na realização destas atividades e como o principal elemento em 

falta para a dinamização das mesmas.   

3) Os docentes respondentes consideram moderadamente que os 

responsáveis institucionais dos agrupamentos se envolvem em atividades 

de valorização das áreas das expressões que são participadas pela 

comunidade educativa. 

A maioria dos docentes identifica a monodocência como regime vigente para o 

trabalho curricular no 1º ciclo do ensino básico, onde se inclui a componente das 

expressões. Consideram que tal regime favorece um lecionamento integral do 

currículo e permite maior estabilidade para os alunos. Estes docentes são os 

que, igualmente, consideram que não têm formação base ou complementar que 

lhes permita ter conhecimentos sobre a educação das expressões, 

condicionando a sua atuação nesta área programática do currículo do 1º ciclo do 
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ensino básico. São ainda os docentes que identificam a inexistência de 

condições físicas e materiais para a dinamização das expressões no trabalho 

curricular.  

O parecer do Conselho Nacional de Educação constata que os docentes do 1º 

CEB não possuem conhecimentos e competências na área da educação das 

expressões e visto trabalharem em regime de monodocência é-lhes exigido 

maiores e melhores conhecimentos e competências (CNE, 2009), que ainda não 

possuem. Esta análise corrobora os resultados obtidos neste trabalho. Por isso, 

os docentes descartam para as AEC a responsabilidade de desenvolver a maior 

parte das expressões que se incluem na área curricular da educação das 

expressões. Outra leitura, também corroborada pelos dados aqui apresentados, 

remete para a preponderancia das áreas curriculares da matemática e do 

português no trabalho e no tempo das aprendizagens no 1º CEB, tal com 

constata Fernandes (2005), por influência da pressão das avaliações externas. 

Quanto a esta questão da monodocência versus monodocência coajudavada, 

não deixa de ser notória a contradição que a maior parte dos docentes adota 

relativamente a esta controvérsia – defendem o caráter generalista associado à 

monodocência, mas remetem para as AEC o trabalho curricular das expressões. 

Longe de ser um assunto consensual, esta controvérsia tem sido recorrente no 

panorama das ciências da educação em Portugal. Leite (2000) argumenta que a 

monodocência possui, para os docentes, o ideal da promoção de um 

acompanhamento integral das crianças. O que poderá advir de tal situação é o 

princípio daqueles que aceitam as atuais condições ao exercício da profissão e 

buscam o melhor delas, traduzindo-se numa falsa monodocência. 

Consideram-se docentes titulares, sem coadjuvação a nenhuma área do 

currículo, porém há dados que demonstram que a responsabilidade da educação 

das expressões, enquanto componente curricular, não fica a cargo dos docentes 

titulares, contrariando assim os princípios do regime de monodocência. São dois 

os aspetos que intensificam a desresponsabilização da educação das 

expressões no trabalho curricular. Um dos fatores é a extensão dos programas 

a matemática e a português, sendo que os docentes respondentes ao 

questionário concordam que as tendências dominantes da organização 
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curricular do 1º CEB centram-se na uniformização do saber ler, escrever e 

contar. O outro aspeto que reforça a possível desresponsabilização pelo trabalho 

curricular da educação das expressões é a existência das atividades 

extracurriculares (AEC). 

A possibilidade da coadjuvação para a educação das expressões é praticada por 

uma minoria de profissionais. Este resultado está de acordo com alguns estudos 

que evidenciam que a coadjuvação na educação das expressões não está a ser 

implementada nas escolas como um processo relacional e de comunicação entre 

docentes, que se espera existir entre docentes, para que construam uma prática 

educativa centrada na evolução das aprendizagens dos/as alunos/as (Leite, 

2000; Vale & Mouraz, 2014). 

A mobilização da educação das expressões para o trabalho curricular acontece, 

sobretudo, como concretização de interdisciplinaridade. Esta é uma constatação 

já evidenciada por Lameira, Cardoso e Pereira (2012:62), argumentando que a 

«existência de interdisciplinaridade ao nível da Expressão Plástica corresponde 

quase e apenas a atividades centradas na ilustração de conteúdos de outras 

áreas, nomeadamente na Língua Portuguesa e no Estudo do Meio. Estão 

conscientes de que, desse modo, estão a subordinar certas aprendizagens desta 

área em relação às de outras.». O surgimento das AEC, nas escolas do 1º CEB, 

evidenciou um espaço que salvaguarda a educação das expressões.   

É segundo a operacionalização do programa Escola a Tempo Inteiro (ETI) que 

se enquadram as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de frequência 

facultativa, regulamentadas pelo Despacho nº 12591/2006, de 16 de junho. As 

AEC surgem sob a convicção das dificuldades que a sociedade atravessa, sob 

o conhecimento dos parcos tempos das famílias para acompanhar o crescimento 

das crianças e das dificuldades que as famílias têm em dar uma formação 

complementar às crianças nas suas casas (Cosme & Trindade, 2007). 

As AEC facilitam a vida às famílias com educandos na escola, assim como 

facilitam o trabalho curricular dos docentes do 1º CEB.  

Estamos perante o que poderá ser a receita para a exclusão da educação das 

expressões do trabalho curricular, pois o espaço curricular a que têm direito é 

preenchido para preparar os alunos para as provas de aferição, possibilitando 
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ainda, segundo Tormenta (2015) que, por vezes, possa ser utilizado pelos 

docentes como momentos de descontração e de libertação da pressão dessas 

áreas a serem avaliadas externamente, as ditas “áreas nobres”. 

A inexistência de recursos físicos e materiais, identificada pelos docentes como 

a maior fragilidade do trabalho curricular da educação das expressões, constitui 

uma extensão da controvérsia. Para os docentes do 1º CEB faltam materiais; 

todavia a produção de materiais é inerente à expressão que a própria educação 

das expressões deve potenciar. A expressão trata-se de uma materialização, 

envolta de processos de experimentação (Barrett, 1979), associando-se um 

fraco saber dos docentes sobre as propriedades dos materiais, leva a que seja 

atribuída tal responsabilidade aos técnicos das AEC. É entendido que estes 

especialistas trabalham melhor a educação das expressões; porém para os 

docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico deverá importar mais a dimensão geral e 

pedagógica que integra a educação das expressões. É importante que os 

docentes tenham conhecimentos sobre os valores pedagógicos da educação 

das expressões de forma a que não se desresponsabilizem desta área, tão 

importante para o desenvolvimento pessoal, cognitivo e social das crianças. 

Contudo, com a responsabilidade da educação das expressões delegada nos 

técnicos das AEC, não estarão a ser cumpridas as finalidades da LBSE, nem o 

que deve ser a educação das expressões no 1º CEB (Eisner, 1972; Santos, 

1989; Sousa, 2003), porque não estão garantidas as condições necessárias para 

que a educação das expressões seja incluída no currículo do 1º ciclo do ensino 

básico. 

Segundo Tormenta (2015), com base nas conclusões do Congresso 

IberoAmericano (2008), a educação das expressões não deve constituir-se num 

elemento marginal, mas sim uma área essencial do currículo escolar. Os 

responsáveis institucionais dos agrupamentos de escola devem procurar 

satisfazer esta indicação e muitas outras diretrizes governamentais e de 

entidades externas, levando a que se valorize a educação das expressões.  

3. Trabalho curricular da educação das expressões 

Para caraterizar as formas de trabalho dos docentes do 1º Ciclo do Ensino 

Básico promovidas para desenvolver as expressões, enquanto componente 

curricular, sintetizam-se os resultados mais pertinentes obtidos. 
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1) O planeamento das atividades é desenvolvido dentro do grupo de 

docência do 1º ciclo do ensino básico, cumpre as orientações do ME, mas 

não se realiza em articulação com os professores do departamento de 

expressões.  

2) A motivação dos alunos é o principal agente facilitador do trabalho 

curricular das atividades de expressão artística e físico-motora. As suas 

potencialidades de trabalho interdisciplinar foram outro agente 

considerado facilitador. 

3) As atividades desenvolvidas (a título exemplificativo na última semana) 

estão associadas ao desenvolvimento das áreas da linguagem verbal e 

linguagem gestual. Os docentes têm posições pouco claras sobre a 

avaliação das expressões e a sua especificidade e/ou contribuição para a 

avaliação global das aprendizagens dos alunos. As expressões de 

concordância são muito moderadas. 

Os programas e metas curriculares (Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril), que 

obedecem às diretrizes de âmbito nacional, indicadas pelo Ministério da 

Educação, definem quais as áreas programáticas que deverão ser trabalhadas 

pelos professores do 1º CEB. A única condição obrigatória à prática educativa/ 

letiva do professor é a de trabalhar as áreas com as horas específicas mínimas 

por semana regulamentadas (12º artº do Decreto-lei nº 91/2013), demonstrando 

uma aparente “independência” organizacional do trabalho pedagógico. 

A educação das expressões tem direito a três, de vinte e cinco horas de trabalho 

semanal, cabendo ao docente planear, dinamizar e avaliar as atividades 

desenvolvidas. 

O planeamento das atividades é desenvolvido autonomamente pelos docentes 

ou através das partilhas pedagógicas com outros docentes, porém segundo 

Lameira, Cardoso e Pereira (2012), estes são procedimentos subvalorizados 

pelos docentes. Os respondentes ao questionário concordam que o 

departamento das expressões não interfere no planeamento das atividades, 

tendo sido revelado pelas docentes da segunda recolha de dados que os 

documentos de orientação do trabalho curricular têm um aproveitamento dúbio. 

Infere-se que a falta da articulação do agrupamento com as escolas do 1º CEB, 

nomeadamente com a ausência de momentos de partilha pedagógica entre 
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docentes, possa ser um aspeto que leva a que os docentes, cada um na sua 

escola, trabalhem de per se no planeamento das tarefas. 

A motivação dos alunos é o principal agente facilitador do trabalho curricular das 

atividades de expressão artística e físico-motora, uma vez que que estes sabem 

que vão participar em atividades que lhes vão permitir desenvolver os seus 

interesses (Sousa, 2003). Tal interpretação concorda com os resultados 

apresentados que evidenciaram que a motivação das crianças para o 

desenvolvimento das atividades é uma constante nos discursos dos docentes. 

Da motivação das crianças, para a dinamização das atividades, cabe ao docente 

definir quais são as que melhor se adequam às características da sua turma (ME, 

2004). Constatou-se, a partir dos resultados, que a expressão e educação 

dramática e a expressão e educação musical são, maioritariamente, mobilizadas 

para o trabalho curricular da educação das expressões. As atividades 

maioritariamente desenvolvidas são: cantar canções; a improvisação de sons e 

atitudes; a recitação de textos; e a elaboração oral de uma história, enquadradas 

nas áreas organizativas de linguagem verbal e linguagem gestual. Com base nos 

resultados apresentados e nas interpretações acima presentes, pode-se 

considerar que estas são as atividades maioritariamente mobilizadas para o 

trabalho curricular porque são de caráter promotor de aquisição de outras 

competências, tais como a oralidade e a escrita, essenciais para aprender a ler 

e escrever.  

A ausência de recursos, conforme já constatado, é patente nas atividades 

desenvolvidas, uma vez que as acima referidas não carecem de materialização, 

mas também de pouca formação. Podemos mesmo argumentar que são 

atividades de senso comum. Importava saber-se de que forma são planeadas as 

atividades, com vista a poderem ser caracterizadas como atos expressivos ou 

desenvolvidas com objetivos expressivos (Eisner, 1972). É uma hipótese 

legítima considerar que, com base na formação inicial e contínua que os 

docentes tiveram, não são mobilizados objetivos de expressão sustentados e 

sistemáticos, promovendo-se com as crianças atos expressivos pouco 

significativos para elas (Eisner, 1972). 
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A prática educativa compreende, ainda, a avaliação das aprendizagens das 

crianças, necessária (Nóvoa, 2005), em respeito às atividades desenvolvidas no 

currículo. As avaliações das aprendizagens dos alunos (Decreto-lei nº 17/2016) 

são resultantes da avaliação diagnóstica (trata-se de fundamentar estratégias de 

diferenciação pedagógica), da avaliação formativa (permite a adoção de 

possíveis ajustes de estratégias e processos para o alcance do sucesso escolar 

do aluno) e a avaliação sumativa (avaliação global e final que se traduz numa 

classificação e certificação). Os docentes têm posições pouco claras sobre a 

avaliação das expressões e a sua especificidade e/ou contribuição para a 

avaliação global das aprendizagens dos alunos. De novo fica a impressão de 

que o peso avaliativo das áreas de português e matemática impede uma atenção 

às potencialidades da avaliação das expressões14. 

Importa finalizar com a constatação de que os docentes trabalham e 

desenvolvem o seu exercício profissional de acordo com a formação inicial e 

contínua a que tiveram acesso bem como com as condições organizacionais em 

que exercem a sua profissão. Esses fatores determinaram os resultados de que 

esta dissertação dá conta. O que poderá ser transformado são estes fatores que 

fazem parte do percurso profissional dos docentes, de forma a que tenham 

conhecimento sobre o que é a educação das expressões, e de que forma tais 

potencialidades possam ser mobilizadas para o trabalho curricular.  

 

 

                                                 
14 Com as mudanças políticas na governação de Portugal, a avaliação externa das aprendizagens incluirá, 
no próximo ano letivo, provas de aferição à educação das expressões no 2º ano de escolaridade (Despacho 
normativo n.º 1-G/2016). 
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CONCLUSÕES 

Esta dissertação propôs-se a caracterizar as conceções dos docentes sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido na educação das expressões pelos docentes 

do 1º CEB.  

Iniciamos a dissertação pela caracterização do que tem sido ser docente do 1º 

CEB, identificando os percursos e lugares profissionais. Fez-se por isso uma 

análise da evolução histórica das mudanças políticas dos cursos de formação 

inicial em articulação com as mudanças que foram ocorrendo nos contextos de 

trabalho. A revisão da literatura conta, ainda, com uma caracterização da 

organização curricular do trabalho pedagógico na educação das expressões, 

para o que foi necessário explicitar os eixos teóricos com que a educação das 

expressões tem sido estudada.  

No segundo capítulo, identificámos o percurso metodológico da pesquisa, 

evidenciando e justificando o racional de investigação, face aos objetivos da 

mesma. Identificam-se depois os contextos em que a mesma aconteceu e os 

instrumentos de recolha e modos de análise que foram utilizados.   

No terceiro capítulo, apresentam-se os resultados. A apresentação segue a 

ordem que estruturou a sua análise e que é a seguinte: ser-se docente no 1º 

CEB; as condições do exercício profissional em geral e na educação das 

expressões; e trabalho curricular que desenvolvem na educação das 

expressões.  

No quarto capítulo, são interpretados os resultados da pesquisa identificados no 

capítulo anterior, discutindo-os à luz da literatura de referência.  

Importa agora apresentar os objetivos da pesquisa e confrontá-los com os 

resultados produzidos. 

Quanto ao primeiro objetivo, que se propunha caraterizar o perfil docente do 1º 

CEB, face às vicissitudes culturais e históricas que fazem a atualidade deste 

nível de ensino, é possível concluir que a monodocência continua a ser o 

referencial citado por quase todos como mais adequado para trabalhar neste 

nível de ensino. Todavia, as condições organizacionais atuais das escolas 

portuguesas e o desenho curricular do 1º CEB permitem constatar que a 
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monodocência já não é na realidade o perfil mais característico do docente deste 

nível de ensino. Referindo Lopes et al. (2007), poder-se-ia falar aqui de dois tipos 

de identidades profissionais, os conformistas, como sendo aqueles que 

advogando a monodocência não a praticam, efetivamente, por razões 

organizacionais, e os críticos, que defendendo a monodocência ou a 

monodocência coadjuvada, questionam o sentido do trabalho realizado e da 

inclusão da área das expressões nesse contexto.  

Os docentes que possam ser assim caracterizados – de conformistas, são 

motivados pela relação de continuidade que estabelecem com os alunos e 

acreditam que essa responsabilidade por todas as crianças permite o 

desenvolvimento integral destas. No entanto, os mesmos docentes aceitam que 

a educação das expressões não integre o seu trabalho curricular principal, 

porquanto não têm formação que os capacite, nem condições de trabalho que 

os auxiliem, e consideram que as AEC assumem esse papel. 

Os docentes críticos, que assumem a monodocência como princípio, acreditam 

que o ensino do 1º CEB e das expressões tem como objetivo o desenvolvimento 

de competências das crianças, pois desta forma os professores como se 

especializam numa área específica, estarão mais felizes e seguros no trabalho 

que fazem, transmitindo essa positividade e bem-estar para as crianças. 

Eventualmente, consideram que o trabalho que realizam em parceria com os 

colegas especializados nas expressões contribui para esse desenvolvimento 

integral das crianças, pelo que são críticos relativamente às condições que 

permitem melhores articulações.  

A caracterização do ser-se docente no 1º CEB depende também da articulação 

estabelecida pelos professores entre a formação inicial recebida e as condições 

práticas que encontram no seu exercício profissional (Mouraz, Leite & 

Fernandes, 2013; Pereira, Lopes & Marta, 2015). Dessa articulação resultam 

práticas concordantes ou dissonantes com a formação inicial. 

Quanto ao segundo objetivo, que pretendia caraterizar as conceções dos 

docentes do 1º CEB acerca da especificidade das expressões, enquanto 

componente curricular, conclui-se que a maioria reconhece a mais-valia e a 

importância das expressões, quer ao nível de ano de escolaridade, quer quanto 
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aos contributos que a educação das expressões desenvolve nas crianças 

enquanto cidadãos e cidadãs.  

A orientação do ME (2004) permite que a educação das expressões seja 

desenvolvida de acordo com uma aproximação da exteriorização dos 

movimentos e das interpretações das crianças, num conjunto organizado com 

pressupostos pedagógicos sustentados na experimentação. Porém, as 

atividades desenvolvidas nos dois agrupamentos participantes, na segunda 

recolha de dados, associam o trabalho das expressões ao cumprimento dos 

projetos propostos pelo agrupamento, à materialização da interdisciplinaridade 

e ao desenvolvimento de objetos que tenham como propósitos as épocas 

festivas. A educação das expressões não parece, por isso, ter uma identidade e 

intencionalidade explícitas no desenvolvimento do trabalho curricular.  

Apesar de tudo, parece existir, no trabalho desenvolvido na educação das 

expressões, o respeito por alguns princípios pedagógicos de educação global 

que são afins à intencionalidade de quem legislou o currículo de educação 

básica: primado das experiências; primado da atividade; primado da 

comunicação; e se orientam pela prioridade dada à criança, neste nível de 

ensino. Assume-se, assim, que os docentes consideram contribuir nas práticas 

que desenvolvem para esse movimento de colocar a criança no centro do 

currículo porque consideram dar maior relevo às suas expressões e à sua 

criatividade. Não admira, por isso, que nos projetos educativos dos 

agrupamentos, de onde constam atividades de educação das expressões, elas 

sejam apresentadas como um espaço que promova e impulsione a comunicação 

da criança para consigo mesma, para com os outros e para com o seu meio.  

Quanto à identificação dos fatores facilitadores e dos constrangimentos 

associados ao trabalho pedagógico na área das expressões, e apesar de alguns 

já terem sido referidos, importa sintetizá-los. Salienta-se que os maiores 

constrangimentos associados ao trabalho pedagógico na área das expressões 

são a ausência de formação inicial e contínua nos percursos profissionais dos 

docentes e as condições organizacionais que enquadram o seu trabalho. A 

extensão dos programas de matemática e de português gera nos docentes o 

sentimento de impossibilidade de desenvolver a área da educação das 

expressões. Duas questões emergem. Não deveria o currículo do 1º CEB ser 
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desenvolvido de uma forma totalmente integrada e interdisciplinar? Qual o efeito 

da reduzida formação na área das expressões que têm os docentes do 1º CEB 

no desenvolvimento mais eficaz desta área programática? Qual é o efeito da 

organização dos agrupamentos no desenvolvimento mais eficaz da área das 

expressões? 

A concretização do objetivo, identificado como caracterizar as conceções dos 

docentes sobre as formas de trabalho dos docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico 

promovidas para desenvolver as expressões, enquanto componente curricular, 

ajuda a responder a estas perguntas.  

O objetivo da educação das expressões artística e físico-motora, e que é 

orientado pelo ministério da educação, não é desenvolvido nas práticas 

educativas do 1º CEB. As formas de trabalho dos docentes, deste nível de 

ensino, acontecem sobretudo incluídos em projetos artísticos, propostos pelos 

agrupamentos e instituições locais, em redor das escolas, e através da 

interdisciplinaridade promovida no lecionamento de conteúdos de português ou 

de matemática, por exemplo, de forma a que a criança aprenda melhor a matéria. 

Quando isso acontece, é sempre muito subsidiário das atividades de 

enriquecimento curricular, isto é, está-se a “empurrar” para fora do currículo 

aquilo que lhe devia pertencer de pleno direito. 

Se os docentes do 1º CEB possuíssem a necessária aquisição de competências 

para dinamizar expressões artísticas e físico-motoras na sua essência, 

associando-se a objetivos pedagógicos do ensino básico, poderiam alcançar os 

sentimentos e as emoções das crianças, traduzindo o seu trabalho pedagógico 

no cumprimento do que é a Educação das Expressões. Contudo, a falta de tal, 

leva a que se excluam desta função/atividade. O resultado é a não promoção da 

educação das expressões na sua plenitude. 

As limitações da pesquisa dizem respeito à recolha de dados e à relativa escassa 

dimensão da revisão bibliográfica.  

A inexistência de mais entrevistas que pudessem contribuir para o 

aprofundamento dos resultados da primeira recolha de dados foi uma das 

limitações do estudo. Uma outra limitação do estudo foi o inesperado grupo de 

discussão focalizada, não possibilitando a sua concretização da melhor forma. A 
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bibliografia acerca da educação das expressões, como um saber curricularmente 

organizado, é escassa e isso refletiu-se na profundidade dos assuntos tratados. 

Foram encontrados muitos estudos sobre os efeitos da educação das 

expressões no 1º CEB vistos pela perspetiva das diferentes áreas de expressão 

que podem ser consideradas (plástica: Lameira, Cardoso e Pereira, 2012; 

dramática: Tormenta, 2015; musical: Pinto, 1996; físico-motora: Condessa, 

2008). A dimensão da educação das expressões no 1º CEB, como um saber 

curricularmente organizado e articulado, não tem sido objeto de pesquisa em 

Ciências da Educação em Potugal, importando, em próximos estudos, ser 

pesquisado tendo em conta investigações que possam estar a ser conduzidas 

no panorama internacional. Outro eixo promissor de investigação resultará, sem 

dúvida, das mudanças de controlo curricular que se preveem para o próximo ano 

letivo – a inclusão de provas de aferição a testar esta área da educação das 

expressões.  

Se esta dissertação pretendeu contribuir para a problematização da educação 

das expressões no 1º ciclo do ensino básico, importa não ficar por aqui. 
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