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INTRODUÇÃO 

A nova reforma educacional, que está a ser presentemente implementada em Portugal 
(2002) ao nível da escolaridade básica obrigatória, situa-se num contexto de gestão 
flexível do currículo. Ela levanta questões de política educativa que devem ser 
discutidas em termos do grau de autonomia dado pelo Ministério da Educação aos 
professores/escolas e em termos da recontextualização feita pelos professores ao nível 
das suas práticas pedagógicas, como resultado dessa autonomia. Este artigo explora 
estas questões e analisa os textos pedagógicos oficiais construídos no contexto da 
presente reforma. 

Teoricamente, o estudo está baseado na teoria do discurso pedagógico de Bernstein 
(1990, 2000). De acordo com este modelo, o texto de qualquer currículo ou programa 
traduz o Discurso Pedagógico Oficial (DPO) produzido no campo de 
recontextualização oficial (Ministério de Educação) como resultado de múltiplas 
influências dos campos do Estado, do controlo simbólico e da economia, bem como de 
influências internacionais. Esse texto sofre um processo de recontextualização no 
campo de recontextualização pedagógica, quando é, por exemplo, utilizado na 
elaboração de manuais escolares, passando a assumir-se como Discurso Pedagógico de 
Reprodução (DPR). Também no contexto de reprodução, como é o contexto da 
escola/sala de aula, quer o texto do programa (DPO), quer o texto dos manuais 
escolares (DPR) são objecto de recontextualização ao nível das práticas pedagógicas 
dos professores. Estes processos de recontextualização - que têm lugar sempre que um 
texto é deslocado de um contexto e inserido noutro contexto – conduzem a 
modificações do texto cujo sentido e grau reflectem, entre outros factores, os princípios 
pedagógicos dos agentes dos respectivos campos e as influências resultantes das 
interacções sociais que se estabelecem entre agentes do mesmo campo e de campos 
diferentes. Por exemplo, no sistema educativo português, os programas são elaborados 
num campo (campo de recontextualização oficial) diferente daquele em que são 
produzidos os manuais escolares para esse programa (campo de recontextualização 
pedagógica). Dado que esses dois campos estão sujeitos a influências políticas, 
económicas, sociais e culturais diferentes, os textos (programas ou manuais escolares) 
produzidos pelos respectivos agentes serão condicionados não só pelos seus princípios 
pedagógicos e ideológicos como também por aquelas influências. Assim, embora o 
texto pedagógico contido num manual escolar tenda a reproduzir a mensagem do texto 
pedagógico contido no respectivo programa, essa reprodução nunca é total.  Da mesma 
forma, embora uma prática pedagógica de sala de aula, tenda a reproduzir a mensagem 
do manual escolar seleccionado e/ou a mensagem do programa, essa reprodução nunca 
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é total. Existe assim um potencial espaço de mudança quando se passa de contexto para 
contexto, ao longo do sistema educativo. A questão em debate, quando se fala da 
recontextualização que é possível fazer dentro deste espaço, está em saber que 
ideologia/princípios pedagógicos estão a ser valorizados nessa recontextualização e, 
portanto qual o sentido que se está a atribuir à mudança.  

O diagrama da figura 1 sintetiza estas relações. Os textos Competências Essenciais e 
Orientações Curriculares representam o DPO da actual reforma educativa portuguesa 
para o ensino básico. 
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Figura 1 – Modelo de análise de textos pedagógicos da actual reforma do ensino básico (Adapt. de 
Neves & Morais, 2001) 

Tendo por referência este diagrama, pretende-se discutir o significado sociológico das 
relações entre o Ministério da Educação e a escola/professor na reforma educativa 
portuguesa em curso e problematizar as potencialidades, limites e consequências da 
recontextualização que tem lugar quando, num contexto de flexibilidade curricular, é 
dada maior autonomia à escola/professor. O objecto de estudo é, assim, o discurso 
pedagógico oficial produzido no campo de recontextualização oficial, expresso nos dois 
documentos da reforma. As análises estão focadas nas Ciências Naturais para o 3º Ciclo 
do Ensino Básico e dizem respeito às mensagens sociológicas contidas nas orientações 
dadas aos professores para que implementem a nova reforma. 

Delinearam-se, assim, os seguintes objectivos orientadores do estudo: 

1) Analisar as mensagens contidas nos dois principais textos oficiais – Competências 
Essenciais e Orientações Curriculares – em termos do que e do como do DPO e das 
relações ME-escola/professor. 

2) Analisar em que medida as mensagens contidas nas Orientações Curriculares 
representam uma recontextualização das mensagens contidas nas Competências 
Essenciais. 

3) Discutir as consequências, para a aprendizagem dos alunos, da recontextualização 
num contexto de flexibilidade curricular. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A actual reforma curricular 

O sistema educativo português tem-se caracterizado por uma estrutura curricular 
centralizada, no que respeita ao número e natureza das disciplinas que compõem os 
currículos dos ensinos básico e secundário. Tem havido, assim, para cada nível de 
escolaridade, um mesmo conjunto de disciplinas ou áreas disciplinares obrigatórias e a 
diferença entre os diferentes níveis tem residido fundamentalmente no maior ou menor 
grau de integração entre as várias componentes disciplinares. Enquanto nos 2º e 3º 
ciclos (e, também, no ensino secundário), o currículo é regulado por um código de 
colecção, com fronteiras relativamente bem marcadas entre as diferentes disciplinas 
(que têm tempos e espaços próprios) e com professores diferentes para cada disciplina, 
no 1º ciclo, o currículo é regulado por um código de integração, principalmente pelo 
facto de haver um só professor para todas as disciplinas do currículo e de não haver um 
tempo e espaço pré-determinados para cada área disciplinar.  

Com a actual reforma educativa do ensino básico, mantém-se a estrutura disciplinar de 
cada ciclo mas procede-se a uma reorganização curricular (Decreto-Lei 6/2001), com o 
objectivo de unificar por temáticas e por competências os vários ciclos e de dar corpo 
ao projecto de gestão flexível do currículo, um dos princípios orientadores da educação 
que haviam sido consignados na Lei de Bases do Sistema Educativo Português de 1986. 
O princípio da flexibilidade curricular, que está na base da actual reforma educativa, é 
enunciado da seguinte forma (DEB, 1999): 

“O projecto de Gestão Flexível do Currículo visa […] assegurar que todos os alunos aprendam mais 
e de um modo mais significativo”. (p. 6) 

“Por Gestão Flexível do Currículo entende-se a possibilidade de cada escola dentro dos limites do 
currículo nacional, organizar e gerir autonomamente todo o processo de ensino/aprendizagem. Este 
processo deverá adequar-se às necessidades diferenciadas de cada contexto escolar, podendo 
contemplar a introdução no currículo de componentes locais e regionais”. (p.7) 

A implementação, em Portugal, deste princípio reflecte a mudança de paradigma 
curricular que se tem vindo a verificar nos sistemas educativos ocidentais. Embora 
assumindo linhas diversas conforme as características e história dos diferentes sistemas, 
a mudança tem-se orientado no sentido de garantir a articulação entre a consecução de 
aprendizagens essenciais comuns e a diversidade de projectos curriculares 
correspondentes a contextos e situações diferenciadas.  

No âmbito da reorganização curricular do Ensino Básico, foram elaborados dois 
documentos orientadores. Num desses documentos - Currículo nacional do ensino 
básico: Competências essenciais (DEB, 2001) – estabelecem-se as competências 
consideradas essenciais no âmbito do currículo nacional para o ensino básico e que 
incluem não só as competências ditas gerais, que correspondem a um perfil à saída do 
ensino básico, como as competências que são específicas de cada área disciplinar ou 
disciplina. Na nota de apresentação desse documento, afirma-se que  

“o processo de inovação [curricular] pressupõe uma transformação gradual do tipo de orientações 
curriculares formuladas a nível nacional: de programas por disciplina e por ano de escolaridade, 
baseados em tópicos a ensinar e indicações metodológicas correspondentes, por competências a 
desenvolver e tipos de experiências a proporcionar por área disciplinar e por ciclo e considerando o 
ensino básico como um todo”. (p. 3) 
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Afirma-se também, no mesmo documento, que  

“as competências essenciais […] devem ser entendidas à luz dos princípios de diferenciação 
pedagógica, adequação e flexibilização, que estão subjacentes ao processo de reorganização 
curricular do ensino básico. Isto significa que haverá inevitavelmente caminhos muito diferentes 
para o desenvolvimento das competências enunciadas [...]”.  (p. 11) 

O outro documento - Orientações curriculares para o ensino básico (DEB, 2002) – 
surge na sequência do anterior e, tal como nele se refere,  

“[…] aparece para dar ênfase às possibilidades de gestão de conteúdos e de implementação de 
experiências educativas, por parte dos professores, de acordo com alunos e contextos diferenciados. 
[...] Dá-se assim, legitimidade ao conhecimento prático pessoal do professor, à gestão do conteúdo e 
ao seu papel como construtor do currículo” (p. 5). 

Na área das Ciências Físicas e Naturais, surge como um documento único, onde são 
apresentadas em paralelo as orientações relativas a cada uma das duas disciplinas. 
Como se afirma,  

“não se propõe com esta organização uma única disciplina leccionada por um único professor. 
Respeita-se a individualidade disciplinar e considera-se mais proveitoso existirem dois professores, 
com os respectivos saberes, como responsáveis por cada uma das componentes da área”. (p.5) 

Em resumo, a presente reforma curricular mantém um currículo de colecção para o 3º 
Ciclo do Ensino Básico, agora situado na perspectiva de um sistema educacional mais 
centrado na escola. 

 

Modelo de análise  

O modelo de análise baseia-se em modelos construídos em investigações anteriores 
realizadas pelo Grupo ESSA – Estudos Sociológicos da Sala de Aula – sobre a forma 
como se tem caracterizado as práticas pedagógicas (e.g., Morais & Neves, 2003) e 
sobre a forma como se tem procedido à análise de currículos e programas (e.g., Neves 
& Morais, 2001).  

Com base nesses modelos, tem sido possível analisar as mensagens sociológicas 
presentes num dado texto pedagógico (programas, manuais escolares, práticas 
pedagógicas dos professores), em termos do que e do como do discurso pedagógico, 
isto é, em termos do que deve ser transmitido e de como deve ser transmitido. Os 
modelos têm também permitido a análise da relação entre o Ministério da Educação e 
os professores/escolas, isto é o controlo utilizado pelo Ministério da Educação para 
levar os professores e os autores dos manuais escolares a seguir o que e o como do 
discurso pedagógico oficial (DPO). 

Por exemplo, quando se analisa a mensagem contida no DPO, em termos do que e do 
como do ensino/aprendizagem do discurso instrucional1, centramos a análise no grau de 
exigência conceptual expresso através dos temas de conteúdo e das competências que 
são valorizados nos textos curriculares (o que do DPO) e na natureza das relações entre 
sujeitos, discursos e espaços privilegiadas nesses textos (o como do DPO). No âmbito 
deste tipo de análises, situa-se, por exemplo, o estudo das relações professor-aluno, 
considerando estas relações em função das regras discursivas (selecção, sequência, 
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ritmagem e critérios de avaliação) e hierárquicas que regulam o processo de 
ensino/aprendizagem de qualquer disciplina ou área disciplinar. Em termos 
sociológicos, a caracterização destas regras, com recurso ao conceito de 
enquadramento2, dá-nos a possibilidade de discutir o grau de controlo que o professor e 
o aluno têm relativamente a cada um das componentes que definem a prática 
pedagógica. A análise curricular, segundo esta perspectiva, recai nos princípios 
pedagógicos que deverão orientar a aprendizagem dos alunos, permitindo discutir o 
significado sociológico da implementação desses princípios.  

Se considerarmos modelos opostos de prática pedagógica, o programa poderá enfatizar 
modalidades de prática que colocam o aluno como um sujeito passivo, receptor do 
conhecimento transmitido pelo professor, valorizando teorias de instrução didácticas, 
centradas no transmissor. Mas, pelo contrário, o programa poderá enfatizar (como é 
reflectido nas actuais tendências curriculares) modalidades de prática que vêem o aluno 
como um sujeito activo, construtor do conhecimento, valorizando teorias de instrução 
auto-reguladoras, centradas no aquisidor. No primeiro caso, legitimam-se práticas cuja 
mensagem sociológica é de classificações e enquadramentos tendencialmente fortes nas 
várias relações que definem o contexto de ensino/aprendizagem e, no segundo caso, 
legitimam-se práticas cuja mensagem sociológica é de classificações e enquadramentos 
tendencialmente fracos nas várias relações que definem o contexto de 
ensino/aprendizagem. 

Mas a análise dos textos curriculares pode, também, focar-se no DPO enquanto 
veiculando um tipo de relação sociológica entre o Ministério de Educação (ME), que 
propõe o currículo, e a escola/professor, que implementa o currículo. E esta relação 
pode ser analisada em função do grau de controlo que o ME e a escola/ professor têm 
relativamente a cada uma das componentes que definem o currículo (isto é, o controlo 
sobre o que e sobre o como do DPO). Quando se analisa o significado sociológico das 
mensagens contidas no currículo em termos da relação ME-escola/professor, 
poderemos estabelecer um paralelo com a relação professor-aluno, quando se admite 
que as directrizes curriculares podem enfatizar o papel do professor como sujeito 
passivo da relação, que age como mero executor do currículo estabelecido pelo 
Ministério ou enfatizar o papel do professor como sujeito activo, que intervém como 
construtor do currículo. Assim, poder-se-á também considerar, na relação ME-
escola/professor, as regras discursivas (selecção, sequência, ritmagem e critérios de 
avaliação) que regulam a implementação do currículo. Considerar, no âmbito desta 
relação, as regras discursivas, significa analisar se é dado à escola/ professor o controlo 
sobre: (a) a selecção das disciplinas (como pode acontecer em sistemas totalmente 
descentralizados) e sobre a selecção dos temas de conteúdo, materiais, estratégias de 
aprendizagem; (b) a sequência com que são tratadas as várias disciplinas/áreas 
disciplinares e os vários temas de conteúdo de cada disciplina/área disciplinar; (c) o 
tempo que é destinado ao ensino/aprendizagem das várias disciplinas/áreas 
disciplinares e aos diferentes temas de conteúdo de cada disciplina/área disciplinar; (d) 
o(s) texto(s) científico(s) que os alunos devem adquirir em cada disciplina/área 
disciplinar e em cada um dos temas de conteúdo e a forma como ele(s) deve(m) ser 
ensinado(s).  

Ao transpormos para a análise de modelos de gestão curricular os conceitos usados na 
análise de modelos de prática pedagógica, poderemos dizer que, em sistemas de ensino 
centralizados, os modelos curriculares expressam uma mensagem sociológica de 
enquadramento tendencialmente forte na relação ME-escola/professor e que em 
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sistemas centrados na escola, os modelos curriculares expressam uma mensagem 
sociológica de enquadramento tendencialmente fraco naquela relação. Isto é, no 
primeiro caso, é o ME que detém o controlo sobre o que e sobre o como do DPO e, no 
segundo caso, é dado também à escola/professor o controlo sobre as duas componentes 
do DPO. Esta análise poderá ser pormenorizada, tal como se tem feito na análise das 
práticas pedagógicas em sala de aula (por exemplo, Morais & Neves, 2001), se o 
controlo for visto em função de cada um dos vários aspectos que definem o que e o 
como do DPO. 

Além da questão das relações de controlo há, contudo, a considerar também a questão 
das relações de poder. Esta é uma questão de extrema importância quando se orienta a 
análise curricular segundo esta perspectiva, dado que nos permite apreciar o verdadeiro 
sentido da mudança quando se passa de um modelo de gestão curricular centralizado 
para um modelo de gestão curricular centrado na escola. Saber se, num contexto de 
flexibilidade curricular, a mudança nas relações ME-escola/professor diz apenas 
respeito a uma alteração nas relações de controlo ou traduz também uma mudança nas 
relações de poder significa saber se está ou não contemplada a existência de um sistema 
de avaliação externa das escolas. O primeiro caso (existência de mecanismo regulador 
da implementação do currículo) corresponde a uma alteração no controlo e o segundo 
caso (ausência de mecanismo regulador da implementação do currículo) corresponde a 
uma alteração de poder.  

A figura 2 ilustra, em esquema, estas relações. 
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Figura 2 – Relações ME-escola/professor em modelos curriculares distintos 

 

(IN)CONSISTÊNCIAS CURRICULARES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

De acordo com os objectivos do estudo, as análises realizadas centraram-se apenas na 
disciplina de Ciências Naturais e, em particular, no 3º ciclo do ensino básico. Elas 
referem-se à mensagem contida nos dois textos do DPO, quando se considera o que e o 
como do processo de ensino-aprendizagem e ainda a relação ME-escola/professor, em 
termos de controlo sobre o que e sobre o como. 
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Qual a mensagem contida no documento Competências Essenciais? 

Quando se analisa o que do DPO contido no texto Competências Essenciais, verifica-se 
que os conteúdos disciplinares são apresentados sob a forma de grandes temas, os quais 
pretendem unificar os assuntos a tratar ao longo dos três ciclos do ensino básico, tal 
como vem expresso nesse documento: 

“[…] organização do ensino das ciências nos três ciclos do ensino básico em torno de quatro temas 
organizadores: Terra no Espaço; Terra em Transformação; Sustentabilidade na Terra; Viver Melhor 
na Terra.”  (DEB, 2001, p. 133).  

No mesmo documento, vem expressa a seguinte ideia estruturadora, que deve orientar a 
aprendizagem dos conteúdos da área disciplinar Ciências Físicas e Naturais ao longo 
dos três ciclos de escolaridade do ensino básico:  

“Viver melhor no planeta Terra pressupõe um intervenção humana crítica e reflectida, visando um 
desenvolvimento sustentável que, tendo em consideração a interacção Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente, se fundamente em opções de ordem social e ética e em conhecimento 
científico esclarecido sobre a dinâmica das relações sistémicas que caracterizam o mundo natural e 
sobre a influência dessas relações na saúde individual e comunitária” (DEB, 2001, pp.133-134) 

Esta ideia é acompanhada de um esquema que ilustra a articulação transversal 
pretendida entre a relação CTS e os quatro temas organizadores (Figura 3). 
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Figura 3 – Esquema organizador dos quatro temas (Abrantes, 2001). 

Outra componente importante do que do DPO contido no texto Competências 
Essenciais diz respeito à natureza e nível de complexidade das competências 
consideradas fundamentais para a definição de um perfil de aluno à saída do ensino 
básico: 

“[…] desenvolvimento de competências específicas em diferentes domínios como o do 
conhecimento (substantivo, processual ou metodológico, epistemológico), do raciocínio, da 
comunicação e das atitudes.” (p. 132) 
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De entre a lista de competências que inclui não só as competências ditas gerais como as 
que são específicas de cada área disciplinar ou disciplina, figuram por exemplo as 
seguintes:  

“Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 
situações e problemas do quotidiano: (a) Identificar e articular saberes e conhecimentos para 
compreender uma situação ou problema; (b) Pôr em acção procedimentos necessários para a 
compreensão da realidade e para a resolução de problemas.”(p.17) 

Como se pode retirar da análise dos exemplos apontados (quer em termos de temas de 
conteúdo, quer em termos de competências), o documento oficial da nova reforma, que 
estabelece os princípios orientadores do currículo, valoriza um DPO que, ao nível do 
que do discurso instrucional das ciências, se caracteriza por um elevado nível de 
exigência conceptual. Este nível de exigência conceptual está presente não só pelo 
elevado grau de complexidade das competências que são valorizadas (por exemplo, 
resolução de problemas) mas também pelo elevado grau de intra-disciplinaridade que 
pode ser alcançado quando se estabelecem relações fortes e complexas entre os temas 
organizadores e ainda quando se unifica a aprendizagem dos conteúdos em torno de 
uma ideia estruturadora de grande abrangência e complexidade conceptual. Este 
aspecto mostra também que, ao nível do como do DPO, são valorizadas relações entre 
os diferentes conteúdos da disciplina (relações intra-disciplinares) caracterizadas por 
uma classificação fraca. De uma forma indirecta sugere, ainda, que se privilegia um 
processo de ensino/aprendizagem em que é dado algum controlo ao aluno sobre o 
tempo dedicado à sua aprendizagem, isto é há um enquadramento fraco ao nível da 
ritmagem. Com efeito, como se afirmou noutro artigo (Pires, Morais & Neves, 2004), 
“quando se recorre sistematicamente a conhecimentos científicos anteriormente 
explorados, para os relacionar com os novos conteúdos a serem apreendidos, o 
professor está a aumentar o tempo de aprendizagem” (p. 126). 

Embora não fazendo referência a trabalhos de investigação que fundamentem as opções 
pedagógicas expressas neste documento orientador da reforma (o que mostra a habitual 
tendência de uma forte classificação entre a investigação e a intervenção), transparece 
nele uma ideologia baseada em teorias de aprendizagem de cariz tendencialmente 
construtivista, em que se dá crucial importância ao desenvolvimento de saberes e de 
competências promotoras de um elevado nível de desenvolvimento cognitivo e de 
alfabetismo científico. 

Se perspectivarmos agora as indicações contidas no documento em análise, em função 
da relação ME-escola/professor, poderemos dizer que o facto de o ME deixar explícitos 
não só os temas a tratar e as competências a desenvolver, como as articulações a 
estabelecer entre os temas, significa, de acordo com o nosso modelo de análise, que a 
escola/professor poderá ter, em geral, pouco controlo sobre o que e sobre o como do 
ensino-aprendizagem. Significa, por exemplo, que ao nível dos temas de conteúdo a 
serem abordados (macro-selecção) e da ordem com que devem ser abordados (macro-
sequência), a relação ME-escola/professor parece ser caracterizada por um 
enquadramento forte. Quando se considera o tempo que deve ser atribuído à 
aprendizagem dos temas de conteúdo (macro-ritmagem), a presente reforma cria a 
possibilidade de as escolas gerirem, dentro de certos limites, os tempos lectivos a 
atribuir a cada disciplina ou área disciplinar3. Isto significa que, neste caso, a 
escola/professor tem mais controlo, isto é o enquadramento na relação ME-
escola/professor é menos forte. Quanto aos critérios de avaliação, a relação em análise 
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parece caracterizada, ao macro-nível, por um enquadramento forte, visto que o ME 
aponta claramente qual o texto que legitima como texto científico a ser apreendido 
pelos alunos (traduzido pela ideia estruturadora dos conteúdos) e como texto 
pedagógico a ser implementado pelos professores (traduzido, por exemplo, pela 
natureza das competências a desenvolver e pelas relações intra-disciplinares a 
estabelecer). 

 

Qual a mensagem contida no documento Orientações curriculares? 

No documento com as orientações específicas sobre a forma de implementar o 
currículo, indica-se, para cada um dos quatro temas organizadores, um conjunto de sub-
temas4 e, para cada sub-tema, são apresentadas sugestões de experiências educativas. 
Nestas sugestões surgem referências a actividades que envolvem competências 
referidas no documento geral da reforma. Por exemplo, quando nas sugestões de 
experiências educativas para o tema A terra conta a sua história se afirma “Numa 
perspectiva de resolução de problemas, é possível que surjam caminhos de exploração 
diferenciados […] de acordo com as propostas dos alunos […]” (DEB, 2002, p. 17), 
está-se a dar relevo a competências de elevado nível de exigência conceptual. Em 
termos da nossa análise, estes exemplos ilustram a reprodução da mensagem contida no 
DPO do texto Competências Essenciais quanto à relação dos vários temas de conteúdo 
com os quatro temas unificadores – Terra no Espaço, Terra em transformação, 
Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra – e quanto à natureza das 
competências que se pretendem desenvolver. Contudo, a ausência, no texto Orientações 
Curriculares, de uma clara explicitação das articulações pretendidas entre temas de 
contéudo e entre conteúdos e competências revela processos de recontextualização que 
podem pôr em causa as relações de intra-disciplinaridade e o nível de exigência 
conceptual que caracterizam a mensagem veiculada no texto Competências Essenciais. 

Esta estrutura é evidente, por exemplo, quando a relação CTS que, no texto 
Competências Essenciais, é perspectivada como uma área transversal a todos os 
conteúdos (ver figura 3), aparece no texto Orientações Curriculares como um dos sub-
temas associado ao tema integrador ‘Terra no Espaço’ (ver quadro na nota 4). Apesar 
de haver referências à exploração daquela relação a propósito de outros temas, o facto 
de ser explicitamente indicada como sub-tema autónomo e de não ser feita uma 
articulação sistemática dos diferentes conhecimentos em torno dessa ideia global 
estruturadora, traduz uma recontextualização no sentido de um fortalecimento da 
classificação ao nível das relações intra-disciplinares e, portanto, de uma diminuição do 
nível de desenvolvimento científico valorizado no documento geral da reforma. 

Quando se analisa o DPO contido no texto Orientações Curriculares, em função das 
relações ME-escola/professor, verifica-se que ele expressa um elevado grau de 
recontextualização da mensagem contida no texto Competências Essenciais. 
Contrariamente à tendência encontrada no texto Competências Essenciais, assiste-se no 
texto Orientações Curriculares a um reduzido grau de explicitação relativamente ao 
que e ao como do DPO.  

As sugestões dadas, ao nível das experiências educativas revelam-se, em geral, pouco 
claras quanto ao que e pouco orientadoras ou mesmo confusas quanto ao como do DPO. 
Por exemplo, não existe uma clara explicitação sobre: (a) a distribuição dos quatro 
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temas por cada um dos anos do 3º ciclo; (b) o nível de abrangência dos conceitos a 
tratar em cada tema/sub-tema; (c) a relação a estabelecer entre os conceitos de 
diferentes níveis de complexidade, no sentido de alcançar a ideia estruturadora; (d) as 
formas de articular as competências pretendidas com as experiências de aprendizagem.  

A frase seguinte, referida a propósito do estudo dos ecossistemas, no âmbito do tema 
“Sustentabilidade na Terra”, constitui um exemplo de uma sugestão que, além de não 
ser explícita quanto ao grau de abrangência/complexidade dos conceitos em estudo, se 
revela omissa e potencialmente confusa quanto à forma como fazer a articulação entre 
os diferentes conceitos: 

 “Para se iniciar o estudo dos ecossistemas sugere-se o visionamento de um filme sobre a vida 
animal e vegetal com a correspondente discussão na aula. Os alunos devem compreender os 
conceitos de ecossistema, espécie, comunidade, população e habitat. […]De modo a rentabilizar a 
informação retirada do documentário, a respectiva discussão deve também ser orientada para uma 
reflexão sobre a influência de factores físicos e químicos do meio sobre cada indivíduo (efeitos de 
ordem fisiológica ou comportamental) e/ou sobre as populações (efeitos de ordem demográfica – 
sobre as taxas de natalidade ou mortalidade, emigração ou imigração dos grupos) […]” (DEB, 
2002, pp. 23-24) 

A omissão do conceito de fotossíntese quando se sugerem formas de explorar o 
conceito de ecossistema constitui, a nosso ver, uma séria lacuna ao nível da explicitação 
do DPO contido no texto Orientações Curriculares. Também a referência à 
compreensão de vários conceitos - ecossistema, espécie, comunidade, população e 
habitat –  associada ao visionamento de um filme pode levar a que esses conceitos 
possam ser abordados apenas ao nível de um alfabetismo científico nominal, ou na 
melhor das hipóteses, funcional,5 o que compromete a desejável articulação conceptual 
no domínio da aprendizagem científica. 

Este é também um bom exemplo para ilustrar a recontextualização, anteriormente 
referida, quanto às relações intra-disciplinares, dado que a exploração de conceitos de 
diferente nível de complexidade parece traduzir mais um somatório do que uma 
articulação de ideias a serem apreendidas. 

A reduzida explicitação do que e do como do DPO expresso no documento Orientações 
Curriculares, e que é fruto de se pretender dar à escola/professor um maior espaço de 
intervenção, traduz em termos do nosso modelo de análise um enquadramento fraco na 
relação ME-escola/professor quanto se considera o controlo que pode existir sobre a 
selecção, sequência, ritmagem e critérios de avaliação do texto científico a ser objecto 
de aprendizagem. 

Tal como se afirma nesse documento: 

“ A leitura do documento ‘Orientações Curriculares’ pode ser feita sequencialmente, respeitando os 
temas e respectivo desenvolvimento programático, de acordo com o esquema conceptual que lhe está 
subjacente, explicado no documento de competências […]. No entanto, essa sequência pode ser 
alterada em função da colaboração e coordenação entre os professores, tendo em conta interesses 
locais, de actualidade de assuntos, e de características dos alunos. Essa organização procura facilitar 
as opções de gestão curricular pelos professores, tanto a nível da sua disciplina como a nível da 
transversalidade com outras áreas. Chama-se a atenção que qualquer alteração de conteúdos tem de 
ser pensada com a respectiva adequação ao nível etário dos alunos” (DEB, 2002, p. 6). 
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Este texto sugere que, além de algum controlo sobre a selecção dos conteúdos e, de 
uma forma indirecta, sobre o tempo destinado à aprendizagem de cada tema 
(ritmagem), existe um controlo bastante elevado que as escolas/professores poderão ter 
sobre a sequência dos temas a tratar. O maior controlo dado pelo ME à escola/professor 
ao nível da selecção, e mesmo da sequência, faz com que haja a possibilidade de 
diferentes escolas/professores explorarem, num mesmo ano, um maior ou menor 
número de temas ou sub-temas. Por exemplo, embora os dois primeiros temas – Terra 
no espaço e Terra em transformação - estejam a ser implementados no 7º ano, como 
consequência da sua correspondência com temas que, na anterior reforma de 1991, 
eram tratados neste ano de escolaridade, tem-se assistido a situações em que um ou 
mais sub-temas do segundo tema passam para o 8º ano.  

Isto significa que o espaço de intervenção que é dado à escola/professor se traduz, com 
efeito, num grande controlo sobre o que e o como do ensino-aprendizagem e poderá 
mesmo conduzir a uma alteração nas relações de poder (classificação fraca), se não 
existir um mecanismo regulador do ME que garanta a consecução dos princípios 
estabelecidos no documento orientador da reforma. 

 Se, nestas condições, as indicações de experiências educativas, ainda que entendidas 
como meras sugestões6, não forem explícitas quanto a aspectos cruciais da 
aprendizagem – natureza e abrangência dos conceitos a adquirir e forma de articular os 
conteúdos segundo uma sequência que tenha em conta a estrutura hierárquica que 
caracteriza o próprio conhecimento científico - as potencialidades pedagógicas de um 
currículo que se pretende  ‘construído’ pelo professor poderão ser postas em causa.  

 

Implicações  da relação ME-escola/professor na implementação do currículo 

Tal como se tem assistido, ao nível do ensino/aprendizagem, a uma evolução das 
tendências construtivistas, baseadas em modelos que atribuem ao aluno um papel 
central na construção do conhecimento, também ao nível do desenvolvimento 
curricular, parece assistir-se a uma crescente valorização de modelos que atribuem ao 
professor um papel fundamental na construção do currículo.  

Estabelecendo um paralelo com a aprendizagem dos alunos, é importante discutir o 
significado que é atribuído à implementação de modelos ‘construtivistas’ no contexto 
do desenvolvimento curricular.  

No contexto de aprendizagem dos alunos, o conhecimento é construído em interacção 
social e, para esta interacção, é crucial o papel do professor como sujeito orientador da 
aprendizagem, principalmente no apoio aos alunos socialmente mais desfavorecidos. 
Estudos realizados, nesta área, pelo Grupo ESSA (por exemplo, Morais & Neves, 2003; 
Pires, Morais & Neves 2004) têm mostrado que a aprendizagem sai reforçada para 
todos os alunos se as práticas pedagógicas apresentarem características sociológicas 
mistas,,  isto é, práticas caracterizadas, por exemplo, por um forte enquadramento ao 
nível da macro-selecção, macro-sequência e critérios de avaliação (maior controlo do 
professor) e por um fraco enquadramento ao nível da micro-seleccção, micro-sequência 
e ritmagem (menor controlo do professor) e ao nível das regras hierárquicas na relação 
professor-aluno (relações de comunicação de natureza inter-pessoal).  
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O facto de um maior controlo do professor sobre os critérios de avaliação se ter 
revelado como uma das características fundamentais à aprendizagem dos alunos 
significa que a perspectiva construtivista da aprendizagem subjacente a estas 
modalidades de prática, embora enfatizando o papel dos alunos na construção do 
conhecimento, não apoia que esse conhecimento seja deixado ao critério do aluno mas 
que seja co-construído com o professor, a quem compete deixar claro aos alunos o texto 
a ser adquirido e que é o texto legitimamente aceite na sociedade num determinado 
período histórico.  

Transpondo esta situação para contextos de desenvolvimento curricular, pensamos que 
a construção do currículo pelo professor pressupõe uma construção em interacção 
social com outros professores mais capazes, mas que é fundamental a existência de 
critérios explícitos por parte da entidade reguladora (Ministério da Educação) quanto 
aos aspectos cruciais do texto (o que e o como do currículo) a ser construído pelos 
professores. Poderemos pensar que a ausência de critérios explícitos quanto ao texto a 
ser implementado nas escolas (currículo) poderá levar a que os professores 
(principalmente os que revelam lacunas de formação) não sejam capazes, por si sós, de 
‘construir’ um currículo que tenha em consideração resultados de investigação sobre a 
importância das práticas pedagógicas na aprendizagem dos alunos. Dado que a 
transposição dos resultados da investigação para as práticas na escola não é linear, 
mesmo para os professores com menos lacunas de formação, a construção, pelos 
professores, de um currículo com potencialidades pedagógicas terá de ser orientada por 
directrizes mais precisas quanto ao significado das ideias orientadoras gerais  

Assim, é possível admitir que, no contexto de gestão curricular, uma relação ME-
professor caracterizada por um controlo do professor ao nível da micro-selecção e 
micro-sequência mas por um controlo do ME ao nível da macro-selecção, da macro-
sequência e dos critérios de avaliação, possa ser mais favorável à implementação, por 
parte de todos os professores (particularmente os que têm menor preparação), de um 
currículo que tem como objectivo “assegurar que todos os alunos aprendam mais e de 
um modo mais significativo”(DEB, 1999, p.6). (ênfase nossa) 

Se tal não acontecer, e traçando mais uma vez o paralelo com o contexto da relação 
professor-aluno, podemos assistir à ‘construção’ de uma diversidade de programas, que 
no pior dos cenários corresponderão a textos com maior ou menor ‘qualidade’ 
consoante os públicos a que se destinam e a competência dos vários professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diagrama da figura 4 sintetiza os aspectos principais que resultaram da análise 
realizada. 
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Figura 4 – Síntese das relações sugeridas pela análise. 

A mensagem contida no texto das Orientações Curriculares representa um elevado 
grau de recontextualização dos princípios contidos no texto das Competências 
Essenciais. Esta recontextualização mostra princípios pedagógicos e posições 
ideológicas distintos que coexistem em textos pedagógicos produzidos no mesmo 
campo de recontextualização oficial (Ministério da Educação) e refere-se 
principalmente ao que (conteúdos científicos e competências) e ao como (processo de 
ensino-aprendizagem) do discurso pedagógico oficial. Refere-se também ao controlo 
dado pelo Ministério da Educação ao professor. É clara uma diminuição do nível de 
exigência conceptual do processo de ensino-aprendizagem, em termos quer do que quer 
do como do DPO, evidente na menor ênfase dada às competências de nível mais 
elevado de complexidade e numa articulação conceptual deficiente entre os diferentes 
assuntos. É também claro um controlo mais elevado dado pelo ME à escola/professor 
sobre o que e o como do DPO, como consequência de uma baixa explicitação de 
critérios cruciais específicos relacionados com o processo de ensino/aprendizagem 
(fraco enquadramento nas relações ME-escola/professor ao nível dos critérios de 
avaliação). 

As direcções dadas pelas Orientações Curriculares no que diz respeito à selecção e à 
sequência de conhecimentos e competências a serem adquiridos e à forma como devem 
ser articulados no contexto de aprendizagem não constituem uma base segura para uma 
intervenção eficiente do professor na aula de ciências7. Neste contexto, o maior 
controlo dado à escola/professor pode conduzir a situações que ponham em causa uma 
aprendizagem científica que tenha em consideração a estrutura do conhecimento 
científico. Com efeito, e de acordo com a diferença que estabelece dentro do discurso 
académico entre estruturas hierárquicas e estruturas horizontais de conhecimento, 
Bernstein (1999) considera as ciências físicas e naturais como formas de conhecimento 
com uma estrutura hierárquica. Estas ciências integram proposições e teorias que 
operam a níveis cada vez mais abstractos, no sentido de explicar a uniformidade 
subjacente a uma vasta gama de fenómenos aparentemente diferentes. Nesta estrutura 
de conhecimento há, portanto, uma integração de teorias, contrariamente ao que 
acontece com outros conhecimentos (como por exemplo, a sociologia ou a literatura) 
cuja estrutura é caracterizada por uma série de teorias paralelas. Garantir na escola a 
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integração que caracteriza a estrutura do conhecimento científico implica estabelecer 
articulações entre os conteúdos e não limitar a aprendizagem a um somatório de factos 
ou ideias sem haver qualquer relação entre eles. Isto significa promover um processo de 
aprendizagem centrado na estrutura do assunto. E, é neste sentido, que ao nível das 
ciências físicas e naturais, não é indiferente a forma como se estabelece a sequência da 
aprendizagem dos conteúdos, pelo menos ao nível macro.  

Além disso, o maior controlo dado aos professores/escolas, no presente contexto de 
flexibilidade curricular, pode restringir o desenvolvimento das competências essenciais 
propostas nos principais princípios da nova reforma e reforçar as desigualdades entre os 
alunos, como consequência de um processo cujo nível de exigência conceptual pode ser 
distinto para se “ajustar” a essas desigualdades. Para que os professores promovam uma 
aprendizagem científica eficiente, são necessários critérios explícitos no que diz 
respeito a: (a) conceitos e competências a serem desenvolvidos; (b) articulação 
conceptual entre conhecimentos (relações intra-disciplinares); (c) sequências de 
aprendizagem que conduzam a essa articulação. Isto significa que, no contexto da 
relação ME-escola/professor, a selecção e a sequência (ao macro nível) e os critérios de 
avaliação (aos níveis macro e micro) devem ser controlados pelo Ministério da 
Educação, de forma a que todos os alunos, independentemente dos caminhos 
percorridos, atinjam um nível elevado de literacia científica. Tal como Freitas (2000) 
chama a atenção, “temos que ter consciência que o processo educativo é exigente e de 
que tem de existir uma direcção, para que a escola não se transforme num ‘folclore 
pedagógico’, em vez de constituir um lugar onde se aprende” (p. 49). 

Considerando que os professores usam frequentemente os manuais escolares como 
fonte principal de implementação do currículo, o currículo que se pretende ‘construído’ 
pelo professor (num contexto de flexibilidade curricular) acaba por espelhar mais a 
mensagem expressa no manual que é adoptado na escola do que a mensagem contida 
nos documentos orientadores da reforma. Dado que os manuais escolares para uma 
determinada disciplina são usualmente elaborados com base nas directrizes curriculares 
específicas para essa disciplina e não nos princípios gerais do currículo, a ideia que 
defendemos quanto à necessidade de um maior nível de explicitação do DPO contido 
nas Orientações Curriculares assume uma importância redobrada.  

Uma compreensão distinta dos professores/escolas (e dos autores de manuais escolares) 
do que significa uma aprendizagem eficiente, em termos das especificidades dos 
alunos, escolas e seus contextos geográficos, pode restringir, num contexto de 
flexibilidade curricular, o sucesso da reforma no que diz respeito ao sucesso de todos os 
alunos. De forma que a qualidade de educação exista para todos os alunos, tornar o 
currículo flexível não significa deixar para professores/escolas (e autores dos manuais 
escolares) a selecção dos conceitos, competências e objectivos a serem desenvolvidos, 
mas a selecção, em termos das especificidades dos alunos, de actividades que permitam 
que todos eles tenham acesso aos mesmos conceitos e a competências de níveis 
semelhantes de complexidade. 

Tal como tem sido sugerido por vários estudos desenvolvidos pelo Grupo ESSA (por 
exemplo Domingos, 1989; Morais et al, 1992, 1993; Morais, Neves et al, 2000; Morais 
& Neves, 2003; Pires, Morais & Neves 2004) baixar o nível de exigência conceptual na 
aula de ciências não melhora a aprendizagem de alunos socialmente desfavorecidos; 
pelo contrário, um processo de ensino que mantenha um nível elevado de exigência 
conceptual contribui para diminuir o fosso que geralmente existe entre alunos de 
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origens sócio-culturais diversas. 

Pensamos que só uma boa formação de professores (que são, por vezes, também 
autores de manuais escolares) pode ajudá-los, em contextos de maior autonomia 
pedagógica, a fazer uma recontextualização dos princípios orientadores da reforma que 
promova o alfabetismo científico de todos os alunos. Na ausência dessa formação, 
orientações curriculares mal estruturadas e deficientemente explicitadas podem pôr em 
causa o princípio igualitário de uma boa educação para todos. 

Consideramos que este artigo representa apenas um primeiro passo no estudo das 
actuais reformas e programas, das suas causas e consequências. Esse estudo necessita 
de maior desenvolvimento na direcção de uma mais elevada pormenorização e 
fundamentação de análise e de elaboração teórica. 

NOTAS 

1. De acordo com o modelo do discurso pedagógico de Bernstein, o discurso pedagógico é dado pela 
fórmula DI/DR em que DI representa o discurso instrucional (conjunto de conhecimentos e 
competências directamente relacionados com a disciplina ou área disciplinar) e em que DR 
representa o discurso regulador (conjunto de valores, atitudes, normas de conduta social); o traço na 
fórmula pretende traduzir a ideia de que o DR está sempre subjacente ao DI. 

2. O enquadramento é um conceito da teoria de Bernstein que nos permite analisar a natureza das 
relações de controlo entre categorias em interacção. O enquadramento é forte quando é a categoria 
com maior estatuto na interacção que tem o controlo e é fraco quando a categoria com menor 
estatuto também exerce algum controlo. As relações de poder entre categorias são, no âmbito da 
mesma teoria, analisadas com base no conceito de classificação. A classificação é forte quando 
existem fronteiras muito marcadas entre categorias com estatutos diferentes e é fraca quando as 
fronteiras entre essas categorias estão esbatidas. 

3. No documento oficial sobre os princípios de gestão flexível do currículo (DEB, 1999) pode ler-se o 
seguinte: “[…] podendo as escolas gerir as horas destinadas a cada uma das áreas disciplinares. As 
cargas horárias destas podem ser organizadas segundo agrupamentos flexíveis de tempos lectivos, os 
quais não estão necessariamente limitados ao tradicional modelo de 50 minutos”. (pp. 10-11)  

4. O quadro seguinte apresenta os sub-temas que são apresentados, para o 3º ciclo, dentro de cada um 
dos quatro temas integradores estabelecidos para a área das Ciências Naturais. 

__________________________________________________________________________________
______ 
              TEMAS INTEGRADORES                                                                SUB-TEMAS 
__________________________________________________________________________________
______ 
 
TERRA NO ESPAÇO   Terra - Um planeta com vida 

. Condições da Terra que permitem a existência 
de vida 

. A Terra como um sistema 
  Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
  . Ciência como produto da actividade humana 
  . Ciência e conhecimento do Universo 
__________________________________________________________________________________
______  
 
TERRA EM TRANSFORMAÇÃO  A Terra conta a sua história 

. Fósseis e sua importância para a reconstituição  
da história da Terra 

. Grandes etapas na história da Terra 
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Dinâmica interna da Terra 
[…] 

 
Consequências da dinâmica interna da Terra 
[…] 

 
Estrutura interna da Terra 
. Contributo da ciência e da tecnologia para o 
estudo  
da estrutura interna da Terra 

. Modelos propostos 
 

Dinâmica externa da Terra 
[…]  

____________________________________________________________________________________________
_______ 

          
SUSTENTABILIDADE NA TERRA       Ecossistemas 
   . Interacções seres vivos-ambiente 
     . Fluxo de energia e ciclo de matéria 
    . Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas 
 

   Gestão sustentável dos recursos* 
    […] 

____________________________________________________________________________________________
______         
VIVER MELHOR NA TERRA   Saúde individual e colectiva  
   […] 
 
   Transmissão da vida 
   . Bases fisiológicas da reprodução 
  . Noções básicas de hereditariedade 
  
   Organismo humano em equilíbrio 

    […] 
 
   Ciência e Tecnologia e qualidade de vida* 

____________________________________________________________________________________________
______     
* Comum às disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas         
 
 

5.  De acordo com o modelo de literacia biológica, apresentado pelo BSCS (1995), o alfabetismo científico pode 
ser considerado a diferentes níveis de complexidade – níveis nominal, funcional, estrutural e multidimensional. 
Ao nível nominal o aluno sabe que o conceito existe e ao nível funcional o aluno é capaz de descrever o 
conceito mas tem uma compreensão limitada desse conceito. No nível mais elevado – multidimensional – o 
aluno é capaz de aplicar o conhecimento do conceito a assuntos relacionados e à resolução de problemas. 

6.  O facto de as experiências educativas serem apresentadas, no texto Orientações Curriculares, como sugestões 
(nossa ênfase), e não como indicações programáticas, reforça a ideia do maior controlo que é dado à 
escola/professor relativamente ao DPO expresso nos textos curriculares.  

7.  É possível pensar que a tentativa (ainda assim não conseguida), na actual reforma, de promover a inter-
disciplinaridade entre as ciências naturais e as ciências físico-químicas tivesse levado a uma maior preocupação 
de explicitação dessas relações, descurando-se as relações intra-disciplinares. Contudo, se estas relações são 
essenciais para uma compreensão conceptualmente abrangente do conhecimento científico, elas também são 
indispensáveis para a construção de um conhecimento sólido ao nível interdisciplinar. 
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PROCESSOS DE RECONTEXTUALIZAÇÃO NUM CONTEXTO 
DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR – ANÁLISE DA ACTUAL 

REFORMA DAS CIÊNCIAS PARA O ENSINO BÁSICO 
 
 
Resumo 
A nova reforma educacional, que está a ser presentemente implementada em Portugal 
ao nível da escolaridade básica obrigatória, num contexto de flexibilidade curricular, 
levanta questões de política educativa que devem ser discutidas em termos do grau de 
autonomia dado pelo Ministério de Educação aos professores/escolas e da 
recontextualização feita pelos professores ao nível das suas práticas pedagógicas, como 
resultado dessa autonomia. O estudo descrito neste artigo explora estas questões, 
tomando como foco da análise a disciplina de Ciências Naturais do 3º ciclo do Ensino 
Básico. 
 
O estudo baseia-se teoricamente no modelo do discurso pedagógico de Bernstein (1990, 
2000) e centra-se na mensagem expressa nos dois documentos oficiais da reforma – 
Competências Essenciais e Orientações Curriculares – no que se refere às orientações 
dadas aos professores relativamente aos conhecimentos e competências a serem 
desenvolvidos na sala de aula e à transmissão desses conhecimentos e competências.   
 
Os resultados do estudo mostram o elevado grau de controlo que é dado, na presente 
reforma, aos professores/escolas e mostram também que a mensagem contida no texto 
das Orientações Curriculares representa um elevado grau de recontextualização dos 
princípios contidos no texto Competências Essenciais. Com base nestes resultados, 
discute-se em que medida uma compreensão distinta dos professores/escolas do que 
significa uma aprendizagem eficiente, em termos das especificidades dos alunos, 
escolas e seus contextos geográficos, pode restringir, num contexto de flexibilidade 
curricular, o sucesso da reforma no que diz respeito ao sucesso de todos os alunos.  
 
Palavras-chave: Reforma educacional; Flexibilidade curricular; Discurso pedagógico; 
Recontextualização. 
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RECONTEXTUALISING PROCESSES IN A CONTEXT 
OF CURRICULUM FLEXIBILITY: AN ANALYSIS OF THE PRESE NT 

REFORM FOR SCIENCE AT THE MIDDLE SCHOOL LEVEL 
 
 
Abstract 
The new educational reform that is now being implemented in Portugal (2002) at the 
middle school  level (1st to 9th years of schooling) raises questions of educational policy 
that should be problematised in terms of the degree of autonomy given by the Ministry 
of Education to teachers/schools and in terms of the recontextualising made by teachers 
at the level of their pedagogic practices, as a result of that autonomy. The study 
presented in this article explores these issues and focuses on the Natural Sciences for 
middle school.  
 
The study is theoretical grounded on Bernstein’s theory of pedagogic discourse (1990, 
2000) and is centred on the messages contained in the two main official texts of the 
reform  - Essential Competences and Curriculum Guidelines – concerning the 
directions given to teachers with regard to the knowledges and competences to be 
developed in the classroom and to the transmission of these knowledges and 
competences.  
 
The study show the high degree of control that is given, in the new educational reform, 
to tecahers/schools. It also show the high degree of recontextualising which occur when 
passing from the principles directed to the whole curriculum (Essential Competences) 
to the guidelines directed to specific disciplines (Curriculum Guidelines). Starting from 
this data, we will discuss the extent to which the distinct understanding by 
teachers/schools of what a flexible curriculum is, in terms of the specificities of 
students, schools and their geographic contexts, may constrain the success of the reform 
with regard to the success of all students. 
 
 
Key-words: Educational reform; Curriculum flexibility; Pedagogic discourse; 
Recontextualisation. 
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PROCÈS DE RECONTEXTUALISATION DANS UN CONTEXT DE FL EXIBILITÉ 
CURRICULAIRE – ANALYSE DE L’ ACTUEL RÉFORME DES SCI ENCES DANS LA 

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 
 
Résumé 
L’actuel réforme de l’ éducation, qui est en train d´être implentée au Portugal au niveau 
de la scolarité obligatoire, dans un context de fléxibilité des cours, nous pose des 
questions de politique éducative qui doivent être discutées selon le degré d’autonomie 
donnée par le Ministère d’Education aux professeurs/aux écoles et selon la 
recontextualisation qui est présente dans les pratiques pédagogiques des professeurs/ 
écoles, comme consequence de cette autonomie. L’étude décrit dans cet article explore 
ces questions, en prenant, comme siège principal de l’analyse, la discipline de Sciences 
Naturelles au Collège.  
 
Cet étude se fonde théoriquement sur le modèle du discours pédagogique de Bernstein 
(1990, 2000) et il se centre sur le message exprés dans deux documents officiels de la 
réforme – Compétences Essentielles et Orientations Curriculaires – dans ce qui se 
rapport aux orientations données aux professeurs relativement aux connaissances et 
compétences à développer dans la salle de classe et à leur transmission.  
 
Les résultats de l’étude nous font voir le haut degré de contrôle qui est donné, dans l’ 
actuelle réforme, aux professeurs/aux écoles et ils nous font voir aussi que le message 
contenu par le texte Orientations Curriculaires représente un haut degré de 
recontextualisation des principles contenus dans le texte Compétences Essentielles. 
Ayant pour base ces résultats, on discute en quelle mesure une différente 
compréhension des professeurs/des écoles de ce qui signifie un apprentissage efficient, 
quand on parle des spécifités des élèves, des écoles et de leurs contextes géographiques, 
peut, dans un context de fléxibilité des cours, réduire le succès de la réforme par rapport 
au succès de tous les élèves. 
 
Mots-clé: Réforme de l’éducation; Flexibilité des cours; Discours pédagogique; 
Recontextualisation. 
 

 


