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SUMÁRIO 
 
 
No contexto do mandato de providenciar apoio aos Estados Membros da UNESCO na gestão da 
mudança e desenvolvimento do currículo, IBE contribuiu para a melhoria dos processos de currículos 
em diferentes países e regiões do mundo baseadas nas experiências edificadas em 20 seminários 
regionais e workshops de formação  realizadas nas cinco regiões da UNESCO desde 1998. O resultado 
dos esforços do IBE em apoiar a capacitação dos currículos em diferentes níveis, estão principalmente 
relacionados com uma melhor compreensão das situações regionais e dos países, o estabelecimento de 
uma agenda progressiva de questões comuns globais e para a elaboração de recursos de currículos que 
podem ser partilhadas entre as regiões. 
 
O IBE tem a intenção de forjar uma Comunidade de Prática como um instrumento para fortalecer a 
capacidade nacional de construir e implementar um melhor currículo, baseado no desafio dúplo de 
continuar a promover a concepção do currículo como o eixo da mudança educacional, envolvendo 
processos e resultados e uma perspectiva de desenvolvimento na consolidação de redes internacionais. 
 
Um seminário foi realizado recentemente em Genebra, entre 6 e 8 de Julho de 2005, com a iniciativa da 
IBE, congregando 31 especialistas de currículos de todo o mundo. Após três dias de interacção aberta e 
construtiva, eles acordaram em crier uma Rede Global de Pessoas que Desenvolvem Currículos como 
uma Comunidade de Prática para ajudar a melhorar as mudanças de currículos por todo o mundo que 
possam lever a uma melhor implementação dos objectivos de educação para todos (EPT). Isso implica o 
processo progressivo de partilha de pensamentos e actividades baseadas na troca de visões, 
experiências, documentação, pesquisa e cooperação técnica aos níveis intra e inter-regionais. 
Precisamente, uma Comunidade de Prática facilita o estabelecimento de relações dinâmicas que 
permitem a aprendizagem um do outro, assim como o desenvolvimento de um reportório partilhado de 
recursos de currículos. 
 
A Comunidade de Prática, estabelecida no seminário, tenciona promover o pluralismo, diversidade, 
multiculturalismo e uma aproximação em termos de resolução de problemas, assim como avancar em 
termos de qualidade de educação e no alcance de melhores mudanças educacionais ao nível de escolas e 
salas de aula.  O alcance de um equilíbrio razoável entre as actividades cara -a-cara e virtuais é uma 
questão crítica para forjar uma interacção boa e duradoira entre os membros da Comunidade de 
Prática. 
 
No seu quadro organizacional iniciail, a Comunidade de Prática será integrada por uma Equipa 
Coordenadora, Pontos Focais Regionais, membros Nacionais, membros da rede Associada, instituções 
pessoas patrocinadoras. 
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1. O desenvolvimento da rede como um foco da Comunidade de Prática na capacitação curricular 
 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Esforços do IBE numa perspectiva a longo prazo  
Desde 1998, o mandato do Bureau Internacional de Educação (IBE) foi redefinido com o 

objectivo de providenciar apoio aos Países Memrbros na gestão da mudança de currículos e 
desenvolvimento.  Dentro da estratégia a meio prazo da Dentro da estratégia a meio prazo da IBE de 2002 
à 20071, o programa de capacitação realizou um trabalho extensivo de redes entre os especialistas 
nacionais de desenvolvimento de currículo em 20 seminários regionais e workshops de formação para a 
capacitação nacional em termos de reforma escolar, levando a: 

i) Reinforçar a rede nacional através de projectos colaborativos. 
ii) Criar e apoiar uma Rede Internacional de Órgãos de Desenvolvimento de Currículo. 
iii) Enaltecer projectos colaborativos de pesquisa. 
iv) Apoiar a formação em currículo de desenvolvimento no local de trabalho. 
v) Contribuir para a formação profissional dos jovens profissionais . 
 

 
Estas actividades curriculares foram baseadas numa cooperação estreita e frutífera com a UNESCO com a 
sede da UNESCO e os Escritórios Nacionais, as Comissões Nacionais da UNESCO dos Países Membros 
e os órgãos que elaboram os currículos em diferentes países. 

 
Os resultados gerais destas actividades são:  

i) A documentação das tendencies regionais e internacionais na elaboração e 
desenvolvimento de currículos, assim como a identificação das necessidades nationais 
e regionais de capacitação . A análise comparativa das tendências na elaboração e 
implementação de currículos, conforme documentado nos relatórios elaborados nos 
seminários consultivos/exploratórios realizados de 1998 em diante, tem permitido a 
identificação das necessidades de capacitação, recursos e formação em políticas 
curriculares. Tal análise também abriu o caminho para a implementação de apoios de 
rede, conforme exprimido pelos órgãos envolvidos na elaboração de currículos nas 
várias regiões e a promoção de diálogo entre os legisladores, especialistas e 
pesquisadores e finalmente a documentação de processos nacionais e regionais para a 
renovação dos currículos escolares. 

 
ii) Desenvolveu-se uma rede internacional  de mais de 120 órgãos curriculares seniores 

por todo o mundo. 

                                                                 
1 Veja IBE/UNESCO (2002): Visão geral e estratégia 2002-2007. Genebra: IBE. Páginas 19-28 

As actividades do Bureau Internacional de Educação (IBE), 
que são a capacitação curricular, partilha de informação, 
análise das tendências e um diálogo sobre as políticas 
orientadas para a melhoria de currículos e políticas 
educacionais, contribuem para a realização dos seis 
objectivos da “Educação para Todos” acordados pela 
comunidade internacional numa conferência mundial chave 
em Dakar, Senegal, em Abril de 2000. Essencialmente, tais 
objectivos são para assegurar que todos tenham acesso à 
escola e que permaneça nela por um período compulsivo e 
satisfaça pelo menos os requisitos básicos de aprendizagem. 
Em relação ao campo curricular em particular, os nossos 
esforços estão estreitamente ligados à realização de um dos 
objectivos de Dakar: “melhorar todos os aspectos da 
qualidade de educação e assegurar excelência de todos para 
que se alcancem resultados reconhecidos e mensuráveis por 
todos, especialmente em termos de alfabetização, 
numeração, e habilidades essenciais.” Veja IBE Website 
(currently in change) 
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iii) A implementação de projectos concretos regionais e nacionais  quanto a mudança de 

currículos, promovendo a partilha de conceitos e instrumentos para a elaboração de 
políticas, implementação de currículos e actividades de formação. 

 
Em termos gerais, estes projectos são actualmente transversais  e podem permitir o 
desenvolvimento de recursos de formação. 

 
iv) A implementação de visitas de estudo do pessoal envolvido na tomada de decisões ao 

nível ministerial, directores nacionais de currículos e especialistas de San Luis 
(Argentina, 2000), Uruguai (2001), Bósnia-Herzegovina (2003) e Paquistão (2005). 

 
v) A pesquisa colaborativa relacionada com a mudança de currículo e a coesão social em 

sociedades afectadas por conflitos, incluindo estudos de casos na Bósnia- Herzegovina, 
Guatemala, Líbano, Moçambique, Irlanda do Norte, Ruanda e Sri Lanka. Estes estudos 
foram utilizados para desenvolver o pacote dos recursos para a Região da Ásia Pacífico. 

 
vi) A construção de uma agenda de questões curriculares com muitas questões comuns 

entre as diferentes regiões do mundo em termos de elaboração de currículos, gestão e 
avaliação que podiam ser desenvolvidos e enaltecidos através da da Comunidade da 
Prática. 

 
Resumindo, os resultados das actividades de capacitação do IBE de 1998 à 2004 foram principalmente 
três: 

a) Uma compreensão mais ampla e profunda de situações regionais e nacionais baseadas 
numa boa combinação com desafios de discussão conceptual e evidência empírica. 

 
b) A agenda progressiva das preocupações comuns globais  que abrem o caminho para a 

expansão da interacção entre os que elaboram currículos. 
 
c) A elaboração dos recursos curriculares sources  que podem ser partilhadas e disseminadas 

entre as regiões. 
 
As perspectivas para o seguimento das actividades e os resultados esperados para o ano 2005 e 2007 estão 
apresentados na “revisão do período médio 2002 – 2004”  
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1.2. A próxima fase e os seus desafios 

 

 
 

A 47a Sessão da Conferência Internacional sobre a Educação da UNESCO  (Genebra, 2004) teve 
como prioridade, entre outras acções, a melhoria de acesso e equidade à educação de qualidade para todos 
os jovens; reconhecimento da importância dos professores e formadores; um aumento em pesquisa e uma 
melhor utilização de recursos e parcerias. Além disso, a 53a sessão do Conselho do IBE  (Janeiro 20052) 
reafirmou, entre outros objectivos, na estratégia a meio prazo do IBE de 2002 à 2007, o desenvolvimento 
de uma rede mundial para o desenvolvimento de currículos com o objectivo de melhorar a qualidade da 
Educação para Todos. Esta rede constituiria um “canal principal para a troca de informação, partilha de  
experiência e trabalho colaborativo”3. Uma rede, é “fortemente recomendada como um meio para criar, 
disseminar e aplicar o conhecimento”, e não somente um aparelho técnico para adaptar informação sobre 
dados de currículo.  
 

Neste contexto, o papel do IBE é o de ser o fulcro de uma rede de redes, com o objectivo de 
progressivamente atingir um foco efectivo da Comunidade de Prática na promoção da capacitação 
de currículos. No processo de apoiar esta capacidade, devemos considerar as expectativas do pessoal que 
elabora os currículos e as necessidades reais, assim como as diversidades nacionais e regionais, 
principalmente as que estão relacionadas com os aspectos políticos, económicos, sociais e educacionais. 
A aproximação para a sua elaboração deve ser feita através de um diálogo aberto entre o IBE e o pessoal 
que elabora os currículos, procurando melhores modos de definir agendas viáveis e úteis, com objectivos, 
estratégias, recursos, período de implementação e resultados esperados vantajosos e pertinentes para eles.  
 

O objectivo do IBE é de construir uma rede numa visão bem planeada, explícita e clara, 
com o objectivo de desenvolver uma capacitação de currículo que possa levar a uma consolidação 
gradual da Comunidade de Prática baseada na capacitação progressiva dos parceiros regionais e 
internacionais. Podíamos estimular um processo contínuo de decentralização num quadro global, 
fortalecendo a edificação de uma liderança local e equipas de grupos de trabalho. O processo de 
decentralização deve estar estreitamente ligado a um crescente sentimento de propriedade de rede nos 

                                                                 
 
 
 
 

 
 
 

2 Veja IBE/UNESCO (2005): Conselho de Bureau Internacional de Educação. 53a  sessão. Fórum do IBE 
Council com o tema: “Objectivos da educação e reforma curricular num mundo de mudanças: a 
contribuição do IBE”. Genebra: IBE. Páginas 5-8 
3 Veja IBE/UNESCO; Escritório Regional Principal da UNESCO para Ásia e Pacífico; Byron I. (2000):  
Capacitação para especialistas em currículo na Ásia Oriental e Sudoeste. Relatório Final do Seminário de 
Formação promovido pelo Ministério de Educação, 12-16 Dezembro de 2000. “O papel da informação e 
conhecimento no desenvolvimento do currículo”. Tailândia: Escritório Principal Regional da UNESCO 
para Ásia e Pacífico.  
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diferentes estabelecimentos regionais e nacionais que abra o caminho para um pensamento e actividades 
criativas.  
 
A rede internacional, apoiadas pela utilização de comunidades virtuais de prática de software, é um 
meio de enaltecer a capacidade nacional, regional e internacional do desenvolvimento de currículo, 
para a promoção do diálogo, entre os legisladores de currículos, especialistas e pesquisadores, para 
a partilha de experiência e para a testagem e desenvolvimento de estudos de casos comparativos 
baseados baseados nos recursos de formação e na gestão de mudança de currículos. 

 
 
2.  Quadro Conceptual 

 
2.1. Currículo e mudança educacional 
 
No que concerne ao currículo, “como o fúlcro da mudança educacional” incluindo fundações 

conteúdos, processos e resultados que implicam ligações permanentes entre os objectivos da educação e 
experiências diárias de aprendizagem nas instituições educacionais, escolas, colégios e universidades. 
Quando falamos de desenvolvimento de currículos como sendo um processo, referimo -nos a cinco 
dimensões4: o que está prescrito e regulado no domínio politico e administrativo, o que está elaborado 
para os professores e estudantes, como é que está organizado num estabelecimento escolar, o currículo na 
acção própria e o currículo avaliado. 
 

Pode-se ter uma visão geral da agenda curricular de hoje analisando algumas das questões 
críticas: 
 

i) Educação como um bem público tem o objectivo de promover valores universais 
para se viver juntos em sociedades democráticas, pluralistas e em paz, com 
diversidade como uma oportunidade e não um obstáculo.  

 
ii) Um diálogo positivo e activo  entre a sociedade, política e educação centrando-se na 

procura de um bom equilíbrio entre a globalização e as realidades nacionais e locais , 
que possam contribuir para a promoção da inclusão social e um equitável 
desenvolvimento de currículo. 

 
iii) Intervenientes múltiplos, velhos e novos, educacionais, assim como os não 

educacionais, a serem involvidos e engajados  em todo o processo da elaboração e 
implementação do currículo. 

 
iv) A orientação educacional é baseada na formação de um cidadão activo, produtivo e 

sensitivo através do desenvolvimento de competências sólidas ligadas ao 
pensamento e à acção de uma maneira autónoma e criativa, seja em termos 
intelectuais e abstratos ou através da resolução de problemas concretos5.  A densidade 
e flexibilidade são dois pilares na elaboração de currículos. Claro que há o risco de se 
ter um sistema educacional “sem normas nacionais” para a gestão e melhorias do 
currículo. 

 
v) Maior ênfase nas necessidades dos estudantes, motivação e aprendizagem levam as 

pessoas a verem os ciclos educacionais como como educação da infância e dos 
jovens. 

 
vi) A re-elaboração de quadros institucionais pode promover bons processos de 

descentralização dentro das regras universais que possam adopter, entre outros, a 
autonomia no processo de tomada de decisão, actividades ao nível local, criatividade, 
espírito empresarial e de projectos de escolas. 

                                                                 
4 Veja Gimeno S.; Pérez G. (1993) : Aprender y transformar la enseñanza. Madrid : Editorial Morata. 
5 Perrenoud (1990) afirma que o desenvolvimento das competências é baseado no conhecimento, mas não 
está reduzido nele, visto que o definimos como a capacidade de agir eficientemente numa situação 
definida. Veja Perremoud, P. (1999): Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile: 
Editorial Dolman.   
 



   “Avançando na Comunidade de Prática e comunicação de rede no desenvolvimento de currículo” 

IBE - UNESCO   7

 
vii) A promoção de estudos comp arativos pode ser útil para uma melhor compreensão 

das situações nacionais e regionais  e para identificar os pontos comuns e as 
diferenças nas mudanças de currículos, questões de liderança, fundações, conteúdos, 
métodos, gestão e resultados. 

 
viii) A necessidade de mudanças profundas nos modelos e práticas da formação de 

professores inclui, entre outros, uma mudança de paradigma nos perfis actuais dos 
professores, assim como uma revisão profunda de relações entre os professores e 
estudantes. 

 
ix) Todo o processo que passa pelo currículo regulado às práticas das salas de aulas 

devem ser totalmente apoiadas pelos sistemas de informação sólidos  que 
providenciam dados seguros para se seguir e avaliar de uma maneira apropriada as 
mudanças educacionais das diferentes posições institucionais e metodológicas. 

 
 
Uma visão ampla sobre o currículo com valores, habilidades, conhecimentos, atitude, 

competências e recompensas sociais e culturais pode ajudar-nos a compreendê-lo como um processo 
complexo e multidimensional. Conforme disse claramente Cecilia Braslavsky  o currículo pode ser 
definido “como um contrato denso e flexível entre políticas/sociedade e professores”. 
 
 

2.2. A capacitação para o desenvolvimento de currículo 
 

Estamos a entrar numa fase nova e com desafios de consolidar a rede dos elaboradores de e 
especialistas de currículos para uma Comunidade de Prática dinâmica. Desde 1988 temos estado a 
trabalhar na promoção desta comunidade, recolhendo os pontos de vista e aproximações de pessoas e 
instituições para providenciar melhores oportunidades e condições para elaborar e implementar mudanças 
de currículos. Vemos isto como um enaltecimento complexo, frutífero e profissional embutido na 
ideia de ver a mudança de currículos tanto como processos e resultados. Estamos totalmente 
convencidos que através de uma interacção aberta, ampla e generosa entre as regiões  do mundo, 
respeitando a diversidade cultural o pluralismo ideológico e politico e quadros múltiplos, as discussões 
sobre currículos podem ser mais enriquecidos e podem atingir-se quadros de currículos mais sólidos e as 
lições que aprendemos a partir dos projectos de implementação dos outros parceiros podiam levar-nos a 
tomarmos melhores decisões. É essencialmente uma porta aberta para melhorar a qualidade de 
educação, não de cima para baixo , uma aproximação prescritiva, mas de um diálogo profundo e sincero 
entre pessoas e instituições  totalmente engajadas na mudança de currículos para que lhes possa capacitar 
no sentido de poder pensar e agir de uma maneira mais informada e com mais conhecimentos.   

 

 O desenvolvimento e a renovação de currículos escolares estão cada vez mais com mais desafios 
neste mundo de mudanças rápidas. A gestão efectiva e sustentável de mudanças de currículos no mundo 
cada vez mais globalizado requer que os legisladores de currículos, elaboradores e implementadores 
possuam competências mais complexas e modelos de referência. Seja por causa da transição política e 
económica, migração, e mudanças sócio-demográficas, o desenvolvimento da ciência e ICTs, a 
propagação da pandemia do HIV/SIDA, ou a necessidade de reconstrução social e cívica nas sociedades 
afectadas pelo conflito, assegurando relevância nos currículos escolares, tornou-se um desafio 
permanente. Há uma exigência consequente ao nível mundial para o fortalecimento das capacidades 
nacionais com o objectivo de desenvolver e implementar os currículos pertinentes para assegurar a 
relevância e qualidade. 
 

Estamos todos a falar sobre um novo currículo, nameadamente a ideia de que o currículo 
desenvolve-se continuamente, desafiando a nossa capacidade para actualizá-lo de uma maneira sensata e 
efectiva. Por causa do desenvolvimento tecnológico, estamos relativamente numa situação boa para um 
processo em curso de renovação e devemos procurar um equilíbrio significante entre fundações, 
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objectivos e conteúdos.  Por exemplo, o conceito da manutenção do currículo (definido como “os 
procedimentos necessários para apoiar, monitorar e revitalizar os actuais cursos de estudo e os materiais a 
eles relacionados”) agora estão sob o grande conceito de actualização de currículos. O último  “é um 
termo chave que toma em consideração todas as actividades em todos os níveis do sistema educacional 
cujo objectivo é transformar o Currículo Fulcro numa realidade de instrução e avaliação diária”6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Veja O Departamento de Aprendizagem da Província de Regina (Canada). 
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A capacidade para o desenvolvimento curricular pode ser definida como os recursos 
materiais, humanos e intelectuais disponíveis para a gestão da mudança nos currículos escolares, 
procurando os modos razoáveis e efectivos de utilização dos diferentes tipos de recursos . A 
correspondência entre as melhores condições de aprendizagem e o conteúdo das mudanças de currículos é 
uma questão vital.  Uma aproximação que procura edificar ou fortalecer tal capacidade é maior e mais 
compreensiva do que as aproximações tradicionais baseadas em apoio técnico. O que torna o termo 
“capacitação” diferente dos termos mais convencionais, tais como o “desenvolvimento profissional”, 
“formação”, ou “assistência técnica” é a questão de empoderamento. A capacitação é diferente das 
aproximações descriptivas cima-baixo, pois procura empoderar os parceiros para utilizar a pesquisa e 
tomar decisões informadas na gestão de desenvolvimento de currículo e renovação através de uma série 
de actividades relacionadas com a troca de informação, pesquisa e formação.  
 

A capacitação pode ser defini da7 como o processo de ajudar um indivíduo ou grupo a 
identificar e abordar questões, assim como obter conhecimento e experiência necessárias para 
resolver problemas e implementar mudanças. As pessoas que elaboram os currículos precisam de se 
capacitar para ter acesso aos modelos internacionais de desenvolvimento de currículos, analizá-los e caso 
necessário, contextualizá-los para responder às suas necessidades locais e específicas. Enquanto as 
actividades de capacitação têm o objectivo de capacitar especialistas em currículo com funções de tomada 
de decisão, gestão e operacionais , os beneficiários derradeiros da capacitação para o desenvolvimento 
curricular são os estudantes, as suas famílias, as suas comunidades e a sociedade em geral.  
 

As actividades do IBE, que se centram no fortalecimento das capacidades nacionais na 
renovação do currículo escolar estão subdivididas em cinco tipos:  

 
i) Formação: seminários de formação sobre o diálogo da política educacional, 

formação em desenvolvimento curricular segundo a situação de cada país, edificação 
de equipas, seminários de formação para os graduados, workshops internacionais e 
visitas de estudo focalizadas. 

ii) Pesquisa & avaliação: projectos colaborativos de acção-pesquisa, avaliação e 
estudos comparativos. 

iii) Conselho técnico: conselho técnico de alto nível para o pessoal sénior envolvido na 
tomada de decisões e a promo ção da consultoria horizontal. 

iv) Desenvolvimento de recursos para formação. 
v) Rede e diálogo, como todos os components transversais das actividades do IBE, cujo 

objectivo é promover as comunidades de prática, por exemplo, seminaries de ligação 
regional sobre o desenvolvimento de currículo, encontros de specialistas 
internacionais e a provisão de actividades de formação a pedido dos Estados 
Membros. 

 
 

 
 

                                                                 
7 Veja por exemplo The California Wellness Foundation. 



   “Avançando na Comunidade de Prática e comunicação de rede no desenvolvimento de currículo” 

IBE - UNESCO   10

 
 

O que é uma Comunidade de Prática? 
 
O re-pensamento da teoria de aprendizagem nos finais da década de 1980s e princípio de 1990s levou ao 
modelo de aprendizagem situacional que propunha que a aprendizagem fosse construída através da 
interacção social embuida nas experiências diárias, seja profissionais ou outras. Assim, a aprendizagem 
era vista como que a implicar um engajamento num número de comunidades de práticas formais e 
informais.  Numa perspectiva ampla, as comunidades de prática foram definidas como “...grupos de 
pessoas que partilham uma preocupação, um conjunto de problemas, uma paixão sobre um tópico e que 
aprofundam o seu conhecimento e perícia nesta área, através da interacção numa base contínua” (Wenger, 
Mc Dermott & Snyder, 20011). 
 
Três características claras de comunidades de prática são: 

What is a Community of Practice? 
 
The rethinking of learning theory in the late 1980s and early 1990s gave rise to the 

model of situated learning which proposed that learning was constructed through social 
interaction embedded in everyday experiences, whether professional or otherwise. Learning was 
thus seen to imply engagement in a number of formal and informal communities of practice. In 
a broad perspective, communities of practice have been defined as “…groups of people who 
share a concern, a set of problems, a passion about a topic, and who deepen their knowledge 
and expertise in this area by interacting on an on-going basis” (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 
20001).  

 
Three clear features of communities of practice are1: 

i) A shared interest in products, services or learning based on on-going 
processes for renegotiation. 

ii) Mutual trust and engagement that foster social integration and a collective 
spirit. 

iii) An effective array of shared resources such as sensibilities, vocabulary and 
styles. 

 
The paradigm of learning communities and the strategies of encouraging formal or less formal 
communities of practice have also become an important focus in organisational development 
(Lave & Wenger 2004). Within a professional context, a community of practice may be defined 
as “a group of professionals and other stakeholders in pursuit of a shared learning enterprise, 
commonly focused on a particular topic” ((Buyesse, Sparkman & Wesley 2003: 266). 
 
As a learning community, a community of practice in curriculum development provides 
an environment of professional enhancement in which experts can communicate 
regularly to discuss, explore and investigate common issues of interest and challenges 
with regard to the renewal of school curricula aimed at fostering curriculum capacity 
building. The computer-based communication on which a virtual community of practice 
depends presents an important advantage. It complements face-to-face experiences (wholly 
necessary) as much as possible by providing opportunities for groups to prepare before such 
events and them to extend effective connection, communication and follow-up after meetings.  

 
While computer-mediated communication does not replace the quality of face-to-face 
encounters, virtual communities of practice provide environments in which professionals may 
construct and share knowledge when face-to face experiences are too expensive or not possible. 
Through participation in a community of practice, curriculum specialists at various levels may 
find an opportunity to share experiences, to grow professionally and collaborate to identify and 
better understand and solve challenges of curriculum development. It is nevertheless important 
to note that such communication and learning excludes those professionals who do not have 
easy access to the Internet. 
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(i) Um interesse partilhado em produtos, serviços ou aprendizagem baseada  em 
processos em curso para a re-negociação. 

(ii) Confiança mútua e engajamento que promovam a integração social e um 
espírito colectivo. 

(iii) Uma série de recursos partilhados, tais como sensibilidades, vocabulário e 
estilos. 

 
O paradigma das comunidades de aprendizagem e as estratégias de encorajar comunidades formas e 
menos formais de prática tornaram-se também um foco muito importante no desenvolvimento 
organizacional (Lave & Wenger 2004). Num contexto profissional, a comunidade de prática pode ser 
definida como “um grupo de profissionais e outros intervenientes em busca de um emprendimento de 
aprendizagem partilhado, focalizado normalmente num tópico particular” (Buyesse, Sparkman & Wesley 
2003: 266) 
 
Como uma comunidade de aprendizagem, a comunidade de prática no desenvolvimento de 
currículo providencia um ambiente de enaltecimento profissional no qual os especialistas podem 
comunicar-se regularmente para discutir, explorar e investigar questões de interesse comum e 
desafios em termos de renovação do currículo escolar com o objectivo de promover a capacitação 
do currículo. A comunicação baseada em computadores, do qual depende a comunidade de prática, 
apresenta uma importante vantagem, pois complementa as experiências cara-a-cara (totalmente 
necessárias) mais que possível, providenciando oportunidades para grupos de se prepararem antes que tais 
acontecimentos, assim como extende uma ligação e comunicação efectiva e seguimentos após encontros. 
 
Enquanto a comunicação através dos meios computarizados não substitui a qualidade de encontros cara-a-
cara, as comunidades virtuais da prática providenciam ambientes nos quais os profissionais podem 
construir e partilhar conhecimentos quando experiências cara-a-cara forem muito caras ou não forem 
possíveis. Através  da participação numa comunidade de prática, os especialistas de currículos de vários 
níveis encontram uma oportunidade de partilhar experiências para crescerem profissionalmente e 
colaborar para identificar e compreender melhor, assim como resolver os des afios em termos de 
desenvolvimento de currículos. Contudo, é importante notar que tal comunicação e aprendizagem exclui 
os profissionais que não tenham fácil acesso à Internet. 
 

2.3. Visão e aproximação sustendo o Currículo da Comunidade de Prática 
 
Tomando uma perspectiva de desenvolvimento, a Comunidade de Prática pode ser vista como 

uma fase evolucionária na consolidação das relações da rede internacional, um passo em frente no 
aprofundamento do tipo e dimensão de interacções ligadas aos objectivos comuns.  Como diz Etienne 
Wenger (2004), a Comunidade da Prática é essencialmente um processo de aprendizagem colectiva 
baseada em três características básicas: a) uma identidade definida por um domínio partilhado de 
interesses ; b) construir relações que permitam aprender uns dos outros  – engajar-se em actividades 
conjuntas, ajudar-se uns aos outros e partilhar informações - e c) desenvolver um repertório partilhado 
de recursos  – experiências, histórias, instrumentos e modos de abordar problemas recorrentes - numa 
prática curta e partilhada. O foco está na interacção sustentável, assim como pensamento e acção 
colectiva, procurando diversas soluções para problemas e preocupações comuns.  
 

Pensamos que é tempo para transformer o conjunto das nossas perspectives regionais que 
foram desenvolvidas pelos elaboradores de currículos e especialistas através de redes internacionais 
e um esforço ao nível mundial de se amplificar a partilha e disseminação de visões, ideias e 
experiências, assim como visualizar como um instrumento para consolidar a capacidade nacional 
de construir e implementar um melhor currículo. Temos um vasto repertório de recursos curriculares 
regionais e práticas educacionas que podem ser amplamente partilhadas ao nível inter-regional, com 
facilidades de condições e oportunidades para cooperação técnica e horizontal entre os países e regiões. 
 

O actual processo de melhoria de currículo precisa de ser embutido num ponto de vista mais 
compreensivo, baseado em ideias e experiências geradas regionalmente no período de 1998-2005. O 
nosso próximo desafio é a dessiminação a nível mundial. Uma partilha ampla, generosa e aberta entre 
os membros é a base de uma boa rede que implica, dentro do tema central da capacitação sobre o 
currículo, a partilha de visões, ideias, conhecimento, informação, pesquisa, bases de dados, recursos 
(técnica, assim como material), e experiências de agir e descobrir o que se materializa em situações 
diferentes (um processo contínuo edificado a partir de lições aprendidas). Uma rede vívida e 
eficiente levando a construção de uma Comunidade de Prática tem o desafio de reunir os elaboradores de 
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currículos para partilhar conhecimentos e experiência e colaborar sob um esquema conceptual partilhado. 
Isso significa explorar as suas afinidades e preocupações comuns, assim como respeitando as suas 
diferenças.  
 
A Comunidade de Prática é baseada em quatro ideias básicas: 
 

a) Pluralismo como o conceito geral de rede de interacção, promovendo diálogo entre as 
regiões. 

b) Diversidade como uma oportunidade para a construção colectiva para compreender uns aos 
outros, aprender das experiências dos outros e explorer ideias para suportar problemas 
discernidos. A potencialidade da promoção da diversidade depende de acordos relativos e 
do facto de se evitar segmentação.   

c) A rede como uma maneira potencialmente forte de se avançar na Qualidade de Educação 
nos objectivos da Educação Para Todos (EPT), partilhando combinações bem sucedidas 
de conteúdo, contribuições e processos que podem levar a bons resultados. 

d) A rede como um modo potencialmente eficiente de tentar ligar mais estreitamente as 
mudanças educacionais às práticas escolares e das turmas , tentando diminuir a lacuna 
entre o quadro de mudança conceptual e o que acontece diariamente nas escolas (as inter-
relações complexas entre os currículos que se pretendem e os implementados). 

  
A nossa ênfase está no facto de tentar contribuir para melhorar a dinâmica do processo de ensino 

e aprendizagem, tomando em consideração uma das conclusões do Relatório da Monitoria Global da EPT 
de 2005 que diz “A Educação Para Todos não pode ser alcançada sem melhorar a qualidade”8. 
 

Há cinco possíveis  factores que podem contribuir para estabelecer uma Comunidade de Prática. 
 
i) Uma aproximação multicultural ,  tentando progressivamente facilitar os múltiplos 

métodos de comunicação de linguagem que tomem em consideração a diversidade 
cultural, assim como a necessidade para uma interacção fluente entre cultura e língua. 
Acesso multinacional ao material crítico, principalmente documentos de currículo e 
práticas educacionais podem levar a uma positiva contribuição na elaboração e gestão 
de currículos entre as regiões. 

 
ii) Uma aproximação sólida em linha, que consiste basicamente em ter um boletim 

informativo em linha focalizado na promoção de discusses sobre currículos, 
combinando o pensamento teórico à evidência empírica através da recolha de 
tendencies internacionais e estudos de casos nacionais, assim como a selecção de uma 
simples plataforma em linha para enviar através do correio electrónico, actividades de 
forums, disseminação de documentos, pesquisa bibliográfica, biblioteca virtual e acesso 
fácil aos recursos do IBE e actividades relacionadas. O racional básico está no facto de 
que o conteúdo da rede deve ter um significado importante para os seus membros. 

 
iii) Uma aproximação balanceada de actividades cara-a-cara e virtuais, procurando 

um equilíbrio razoável e viável entre eles , tomando em consideração os seus 
potenciais e limitações, assim como análises a baixo custo. Sob este esquema, uma boa 
combinação de tecnologias de informação podem integrar actividades cara-a-cara e em 
linha. 

 
iv) Uma aproximação para se encontrar a solução dos problemas  relacionados com a 

elaboração e implementação dos projectos globais e regionais baseados em questões 
crítcas e comuns dos currículos para um grupo de países . O projecto é visto 
principalmente como um instrumento para abordar as questões de gestão de currículo 
que podem produzir respostas boas e sólidas através da cooperação técnica entre os 
países.  Assim, a rede é uma maneira de se encontrar diferentes esperiências nacionais 
baseadas em problemas discernidos, procurando soluções comuns sob um quadro 
curricular e conceptual sólido, obtendo contribuições e resultados, melhorando as 
práticas educacionais em direrentes níveis, mobilizando recursos nacionais e 

                                                                 
8 Veja UNESCO (2004) : Relatório da Monitoria Global da EPT de 2005. Educação Para Todos. A Qualidade Imperativa. Sumário . 
Paris: UNESCO. 
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internacionais e promovendo cooperação horizontal, assim como consultorias e 
angariação de fundos para uma efectiva implementação de projectos. 

 
v) Uma aproximação temática vista como um serviço em linha dinâmico, 

providenciando aos elaboradores de currículo informação relacionada com questões 
críticas na gestão de mudança de currículos. Esta aproximação acomoda-se bem nas 
normas da UNESCO por ter um quadro comum, conceptual e operacional operational 
para todos os seus websites de escritórios, permitindo quatro possíveis  pontos de 
acesso: temas, regiões/países, organização e serviço em linha.    

 
3. O começo do seminário da Comunidade de Prática 
 

3.1. Objectivos, participantes e resultados 
 

Entre 6 e 8 de Julho de 2005, foi organizado um seminário internacional pelo Bureau 
Internacional de Educação (IBE/UNESCO, Genebra) baseado em dois objectivos: 
 

a) Discutir, melhorar e chegar a um acordo sobre um documento para a implementação de 
uma Rede Global de Elaboradores de Currículo como uma Comunidade de Prática dentro 
de uma agenda para uma melhoria geral da qualidade de Educação Para Todos (EPT). 

b) Estabelecer um conjunto de actividades para o desenvolvimento da Comunidade de Prática para 
os anos 2005-2006.  

 
31 especialistas engajados no desenvolvimento de Educação, participaram no seminário, vindos de 

diferentes regiões do mundo – África, Ásia, Estados Árabes, Europa, América Latina e os países das 
Caraíbas-. Eles acordaram na criação de uma Comunidade de Prática como uma Rede Global de 
Elaboradores de Currículos para melhorar a mudança de currículos, levando a uma melhor 
implementação dos objectivos de Educação Para Todos (EPT). Eles concordaram com a ideia de que a 
Comunidade de Prática é uma forte maneira de apoiar a capacitação curricular em questões relacionadas 
com a liderança, mudança, gestão e avaliação numa aproximação baseada num respeito genuíno por 
diversidade como um conceito inicial da proposta. 
 

Como resultado do seminário, os participantes também acordaram uma agenda de actividades a 
serem realizadas durante os anos 2005-2006. As principais actividades são: a) preparação de um buletim 
informativo da Comunidade de Prática; b) disseminação e expansão dos recursos curriculares entre as 
regiões; c) elaboração de um website da Comunidade de Prática; d) preparação e implementação de 
actividades regionais, tais como seminários e workshops; e) identificação e descrição de redes 
especializando em questões curriculares; f) preparação do fórum do IBE 2006 sobre a mudança de 
Currículo para a Educação de Qualidade e g) elaboração e implementação de pesquisa e estudos 
comparativos.   
 
3.2. Questões chave no desenvolvimento da Comunidade de Práctica 
 

O seminário discutiu diferentes expectativas em termos de desenvolvimento da Comunidade de 
Prática, contribuindo para a formação de uma  agenda.  Alguns dos pontos significados delineados são:  
 
As expectativas em termos de desenvolvimento da Comunidade de Prática 
 

a) Estabelecer um campo comum e sólido para partilhar e comunicar ideias, 
experiências (ênfase nas suposições tácitas), perícia, recursos e estudos para 
fortalecer a capacitação dos elaboradores de currículos, dando a IBE, não somente 
o papel de gestão e facilitador intelectual entre as pessoas e instituições, mas 
também o criador de inter-conexão entre o processo político e técnico, entre os 
técnicos e legisladores.  

b) Enfatizar o papel da Comunidade de Prática como um catalizador para a 
cooperação internacional, partilhando pontos de vista sobre as diferentes opções 
de políticas, facilitando a política do diálogo sobre os desafios comuns, ajudando a 
organizar estudos internacionais comparativos, providenciando formação para os 
formadores em forma de workshops, ganhar aceso aos diferentes tipos de modelos 
de currículos e recursos e promovendo uma melhor utilização de dados de base, 
assim como os recursos existentes para a promoção de mudança de currículos. 
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c) Analisar o desenvolvimento de rede como uma Comunidade de Prática a partir de 
uma perspectiva baseada no seu potencial de valor acrescentado para os membros 
numa definição clara do seu quadro organizacional (papel e funções do IBE e os 
Pontos Focais - veja 4.3.-) e  a dimensão geográfica de cada região, uma boa 
combinação de idealismo e realismo.  

d) Discutir profundamente as di ferentes experiências das actuais mudanças 
educacionais numa perspectiva comparativa, especialmente em termos de questões 
ligadas a competências, tentando alcançar uma aproximação compreensiva do que 
está realmente a acontecer nas escolas, incluindo os resultados dos processos 
processos negativos e positivos, assim como sendo capaz de partilhar experiência 
de como os modelos são efectivamente implementados e relacionados a todas as 
expectativas e necessidades dos estudantes.   

e) Disseminar modelos e experiências da formação dos professores, não só 
incluindo as práticas boas e promissoras, mas também insucessos e as suas 
consequências. 

f) Evitar  advocar e estabelecer um único caminho para a mudança.  Pelo contrário, 
promover um pensamento crítico e análise sobre a implementação de boas práticas, 
falando mais sobre os ciclos virtuais em vez de modelos. 

g) Promover uma disseminação mundial e análise de instrumentos de currículo e 
recursos  que foram elaborados entre o IBE e os parceiros regionais , para melhorar 
a sustentabilidade institucional e de ensino das mudanças de currículos, vistas 
essencialmente como um processo de desenvolvimento contínuo. 

h) Ligar as actividades da Comunidade de Prática para assistir e fortalecer as 
actuais reformas de currículo, especialmente em relação a questões como a 
promoção de equidade em todos os níveis de educação (compulsive e não 
compulsivo), educação secundária e reformas na educação, o processo de 
descentralização, a qualidade, aprendizagem dos ciclos de reformas de curriculos, 
fases de mudanças de currículos, assim como currículos que apoiem uma 
aprendizagem contínua, mudança de currículo em direcção à provisão/procura, 
como traduzir os objectivos nas actividades de aprendizagem, como podemos 
atingir as salas de aulas e os professores com a ideia do novo currículo, 
sustentabilidade das reformas dos currículos, quadro para o estabelecimento de 
modelos, avaliação de mudanças de currículos, levantar a questão do currículo da 
educação formal e informal e o risco de desenvolver currículos paralelos. 
 

Recursos curriculares disponíveis para a consolidação da 
capacitação 

 
a) O processo de desenvolvimento de um pacote de recursos 

curriculares tais como o da Ásia-Pacífico ilustra a importânia da 
partilha de esforços e responsabiliades entre os múltiplos 
parceiros ao nível global, regional e nacional, integrando 
diferentes perspectivas, discussão conceptual e evidência 
empírica.  

b) A experiência dos módulos de formação em competencies para 
a gestão escolar em situações de pobreza na Guatemala 
(IIPE/UNESCO) demonstra a necessidade de um equilíbrio 
razoável entre as actividades que se realizam cara-a-cara e ao nível 
virtual dentro de um programa mais amplo de reformas de 
educação que possam levar a formação e consolidação de uma 
Comunidade de Prática baseada na capacitação e formação de 
líderes curriculares. 

c) A caixa de instrumentos para o pessoal que elabora currículos 
na região dos estados arabes do Golfo permite-nos ver a 
importância da promoção de uma visão curricular, assegurando a 
liderança e evitando uma aproximação de receita. 

d) O quadro para um currículo de educação do professor na 
cidadania nos países das Caraíbas o significado da partilha de 
definição dos valores a serem incluídos na iniciativa, visto como o 
quadro principal de referência para desenvolver os currículos. 
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4. Como é que será organizada a nossa comunidade de prática? 
 

4.1. O conceito de partilha 
 

A ideia de partilha como o conceito chave do quadro organizacional da Comunidade de Prática 
te cinco dimensões básicas: 

 
i) Informação Partilhada – informação sobre as tendencies curriculares internacionais e 

nacionais, assim como o seguimento da elaboração e gestão curricular em cada país. As 
fontes serão principalmente os recursos do IBE, matérias produzidos ao nível nacional e 
questionários de pesquisa anuais sobre as actividades curriculares elaboradas e geridas em 
conjunto com o IBE e os Pontos Focais. 

 
ii) Experiência Partilhada – o processo da elaboração do currículo e gestão, narrados pelos 

diferentes actors envolvidos, pode ser uma experiência útil de aprendizagem para o pessoal 
nacional que elabora os currículos, sabendo o que acontece aos outros, o que se deve fazer e 
o que não se deve fazer, onde pôr o ênfase, como evitar os erros e como beneficiar das 
oportunidades potenciais e boas de mudança de currículos. A aproximação narrativa, 
envolvendo a análise de suposições tácitas podiam ser juntadas a uma partilha dinâmica de 
experiências inovativas, sendo vistas como uma fundação sólida para a cooperação técnica e 
horizontal.  

 
iii) Formação Partilhada – as mudanças educacionais dependem amplamente nas actividades 

de formação que tenham aspectos comuns entre os paísaes, como por exemplo na questão de 
esquemas conceptuais, as questões ensinadas e os modos metodológicos da sua 
aproximação. A partilha dos recursos humanos e materiais nos programas de formação não 
podem somente ser baratas e mais efectivas, mas também um estabelecimento privilegiado 
para uma interacção profunda e frutífera entre os diferentes actors e instituições. 

 
iv) Consultoria Partilhada – cada membro da Comunidade de Prática é ao mesmo tempo uma 

pessoa que dá e recebe assistência técnica, procurando oportunidades para ganhar e partilhar 
experiências numa dimensão mundial. O apoio do IBE no desenvolvimento de recursos de 
formação (veja 1.1.) contribui para o estabelecimento de uma fundação sólida para um 
processo activo de consulta entre os membros. 

 
v) Projectos Partilhados  – Muitas vezes, a mudança educacional enfrenta questões universais 

na elaboração e gestão de currículos (por exemplo, as funções operacionais, de liderança e 
gestão nas  reformas educacionais9; a necessidade de formação dos supervisores, directores e 
professores; mecanismos para a criação e renovação de modelos educacionais e técnicas de 
avaliação dos resultados académicos dos estudantes10) que podem ser realizados de uma 
melhor maneira por iniciativas conjuntas de um grupo de países. A experiência relevante do 
IBE no apoio aos projectos curriculares abre o caminho para um engajamento activo em 
projectos partilhados onde, por exemplo, a cooperação inter-regional pode desempenhar um 
papel importante na promoção dos recursos curriculares para mudanças de elaboração e 
implementação. 

                                                                 
9 Veja IBE/UNESCO; Bureau Regional de Educação para Ásia e Pacífico (2003): Capacitando 
Especialistas em Currículos para a Reforma Educacional. Veintiane, Lao PDR, 9-13 Setemb ro. Bangkok: 
Bureau Regional de Educação para Ásia e Pacífico. Página 64 
 
10 Veja IBE/UNESCO; Instituto Nacional de Educação da Belorrússia (2004): Relatório Final do 
Workshop Regional realizado em Minsk, Belorrússia, 22-23 Junho de 2003. Desafios de desenvolvimento 
do currículo no século XXI. Perspectivas da Belorrúsia, Moldovas, Rússia e Ukrania. Genebra: IBE. Page 
11  
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4.2. A estrutura 

 
A estrutura da Comunidade de Prática será desenvolvida dentro das normas da UNESCO para a 

elaboração e manutenção de websites. A selecção do software que apoiará os diferentes tipos de 
interacção entre os membros da rede deve ser baseada na sua utilização fácil e numa aproximação de 
desenvolvimento em direcção à consolidação da Comunidade de Prática.  

 
Sugerimos que a comunidade de prática seja designada “Avançando na Comunidade de Prática e 
comunicação de rede no desenvolvimento de currículo” com a seguinte estrutura.  
 

1. Apresentação 
2. Revista da Comunidade de Prática 
3. Actividades Planeadas 
4. Serviço de assistência em linha 
5. ‘Browser’ Temático 
6. Projectos 
7. Recursos curriculares 
8. Ligações (regiões da UNESCO) 

 
4.3. A Carta  

 
Qualquer pessoa ou instituição que esteja a trabalhar com currículos, seja em termos de estudo, 

elaboração e implementação ou no seu seguimento e avaliação pode tornar-se um membro da 
Comunidade de Prática. No seu quadro inicial de organização, a Comunidade de Prática consiste numa 
Equipa Coordedora, Pontos Focais Regionais, membros Nacionais, membros da rede Associada, 
instituições patrocinadoras e pessoas (veja a carta abaixo).   

 
A Equipa Coordenadora é composta pelo Director do Bureau Internacional de Educação (IBE) 

como o seu presidente, o Administrador da Comunidade de Prática do IBE e os Pontos Focais Regionais . 
A Equipa Coordenadora é responsável pela gestão, conteúdo, seguimento e avaliação de toda a 
Comunidade de Prática e em particular, definir o plano de actividades, elaborar projectos, organizar 
actividades de formação, assim como seminários e workshops e estimular cooperação técnica entre as 
regiões e países, procurando recursos. A Equipa Coordenadora deve realizar um encontro anual para 
planear e avaliar as actividades, sendo tal encontro convocado pelo Director do IBE. 
 

As principais tarefas do Administrador da Comunidade de Prática do IBE são: liderar, gerir e 
acompanhar as actividades acordadas entre o IBE e os Pontos Focais conforme a Estratégia a Médio 
Prazo de 2002 à 2007.  
 

Pontos Focais Regionais  são as pessoas responsáveis pela elaboração, gestão e seguimento das 
actividades e projectos em cada região definida no quadro das actividades planeadas e acordadas entre o 
IBE e os Pontos Focais  no seminário acima mencionado. (veja 3.1.). Neste momento estamos no processo 
de formalizar as relações com os pontos focais identificados no seminário. 
 
Através dos pontos focais, podemos cobrir as seguintes regiões:  
 

a) África: Oriental, do Norte, Austral e Ocidental; 
b) Estados Árabes do Golfo;  
c) Ásia: Pacifica e China;  
d) Europa: Países Bálticos, Europa Central, Europa Oriental, Ex-União Soviética e Europa do 

Norte; 
e) Países da América Latina e das Caraíbas: América do Sul e Central e as Caraíbas. 

 
Em cada região há membros Nacionais  que podem ser definidos como pessoas e/ou instituições 

pertencendo ao público e/ou instituições privadas, que trabalham em áreas como Ministérios, órgãos que 
elaboram currículos, universidades, colégios, fundações e agências de cooperação técnica. Os membros 
Nacionais recebem todos os tipos de recursos da Comunidaade de Prática e como parceiros, contribuem 
para os projectos e actividades de currículos. 
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ES 

Membros associados da rede são as pessoas e/ou instituições que trabalham em questões de currículo 
em diferentes aspectos, principalmente ao nível de elaboração e gestão, desenvolvimento de agendas 
curriculares, cooperação técnica, seguimento e avaliação de pesquisa. 

 
Instituições e pessoas patrocinadorass são as que estão desejosas de endossar e apoiar os diferentes 
esforços para melhorar a elaboração e implementação do currículo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A MENSAGEM INICIAL DO WEBSITE 
 
 “A Comunidade de Prática, como uma Rede Global de Pessoas que Desenvolvem 
Currículos, é o nosso modo de apoiar em questões de capacitação curricul ar, tais como liderança, 
mudança, gestão, seguimento e avaliação. Pessoas e instituições, tanto públicas como privadas, 
podem partilhar visões, experiências, informação, dados de bases, pesquisa, formação e cooperação 
técnica sobre como melhorar a elaboraç ão e implementação de currículos. Uma comunidade de 
praticantes de currículos é um fórum onde especialistas podem partilhar ideias e cooperar, 
aprender e obter respostas sobre questões diárias de gestão de currículo, actualizar informação e 
documentação sobre tendências de currículos e facilitar acesso aos recursos de currículos para a 
elaboração de currículos de formação e avaliação. O conhecimento e experiência podem ser 
partilhados entre os colegas de todo o mundo que têm desejos e preocupações semelhantes.” 
 


