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 10 Obstáculos ao sucesso escolar (aprendizagem) dos alunos (e da sua diversidade 
económica, social e cultural) vistos a partir do modelo de escola tradicional que 
herdámos (e que interiorizámos) – QUE OUTROS OBSTÁCULOS ? ? 
 
 
Maputo, outubro 2006 
Ana Benavente 
 
 

1. a convicção de que a repetência (fracasso/insucesso) são obrigatórios 
(“naturais”, fazem parte de ) para que a escola seja rigorosa e exigente (ou seja, 
“nem todos podem aprender” pelo menos ao mesmo tempo e da mesma maneira 
- mas é isso que se faz na escola) 

 
2. a interiorização de que a organização do ensino em classes e graus por ano (ver 

o caso de Moçambique e a dificuldade em pensar em “fases de aprendizagem” 
ou “ciclos de aprendizagem”), é “natural” e é a melhor, “porque sempre assim 
foi” 

 
 
3. a uniformidade do currículo apesar da diversidade social e dos contextos de vida 

(“a indiferença às diferenças é o maior produtor de desigualdades”) 
 
4. a convicção de que uma escola democrática é “uma escola igual para todos” 

 
5. a convicção de que a aprendizagem depende (apenas) da vontade do aluno, 

ignorando o desencontro entre a linguagem escolar (da língua à lógica ) e os 
contextos de vida das crianças e dos jovens 

 
6. o desconhecimento (ou a recusa de ter em conta) das condições de pobreza e das 

implicações para a vida escolar, em que a luta pela subsistência se sobrepõe à 
disponibilidade para aprender 

 
7. a rigidez/uniformidade dos calendários e dos horários escolares 

 
8. a uniformidade dos métodos de ensino aprendidos na formação- não há 

formação de professores (inicial, institucional) para a mudança. O papel dos 
manuais (“abre-te sésamo”) nessa uniformidade 

 



9. a defesa dos professores face aos pedidos/ordens/orientações das autoridades 
educativas e as suas condições de trabalho – será que se faz tudo o que é 
possível para promover a aprendizagem dos alunos (ver “efeitos de fecho” e 
“ciclos de impossibilidade) 

 
10. o verbalismo (e elitismo) que domina a escola, que desvaloriza o trabalho 

manual e artístico e só valoriza “um tipo de inteligência” escolar. 
 

 
 

 
 

 


