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Editorial: 

Publica-se agora o sétimo volume uos Anais da Unidade de Investigação de Educação e 

Desenvolvimenro (UIED) comendo as principais publicações dos diversos programas e 
linhas de investigação referentes à actividade do ano de 2006. 

Através desta publicação pode O leitor observar as valências fundamenrais que integram 

este Cenrro de Investigação em educação - Educação e Ciência; Educação, Formação e 

Desenvolvimento; e Educação e Tecnologias -, centradas não só na área da Educação e 

Sociedade, problematizando o conceito de desenvolvimenro no mundo actual - com as 

suas vertenres no âmbito das políricas educarivas, da formação ao longo da vida, da relação 

entre a educação e o desenvolvimento pessoal - mas rambém na educação em ciência, e na 

relação da educação e as novas tecnologias. 

Um informação complementar acmalizada sobre a organização da UIED, bem como dos 

trabalhos de Teses de Doutoramento e de Mestrado realizados no Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa com o apoio de projectos de investigação desenvolvidos na Unidade, é inserida 

nesre volume, tal como ocorreu em volumes anreriores. 

o Coordenador Cienrífico 

Prof. Dr. José Manuel Matos 

II 





Estatutos I Regulamento da Unidade 

Regulamento da Unidade de 
Investigação Educação e Desenvolvimento - UIED 

(Aprovado pelo Conselho Científico da UIED em 25/05/00 de acordo com as regras da 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência e da Tecnologia 

FCT/MCT) 

A Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento - (UIED) - é financiada pelo 

Programa Plurianual da FCTIMCT desde 1996, como unidade de investigação do Centro de 

Investigação de Ciências Sociais Aplicadas (CICSA). 

I. ATUREZA 

A Unidade de Investigação Educação e Dc:senvolvimento da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da U nivetsidade Nova de Lisboa (UIED) desenvolve investigação no domínio das 

Ciências da Educação, com especial ênfase nas dinâmicas e processos de Educação e 

Formação, nos contextos de mudança das sociedades contc:mporâneas. Estas funções são 

realizadas através do desenvolvimento de projectos de investigação em educação, formação e 

desenvolvimento protagonizados por membros da Unidade. 

II. VlEMBROS 

São membros efectivos da UIED os docentes doutorados e investigadores de 

Departamentos e outros sectores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, cuja candidatura tenha sida aprovada pelo Conselho Científico da 

UIED. Poderão ser admitiJos como membros efectivos docentes e investigadores 

doutorados de outras instituições, por elas autorizados, que participem em projectos da 

Unidade e cuja integração seja aprovada pelo Conselho Científico da Unidade. São 

membros associados da UIED docentes e invesrigadores em doutoramento orientados 

por membros efectivos da UniJade. São membros colaboradores da UIED inves

tigadores que colaborem com um membro efecrivo da Unidade e participem em 

actividades aprovadas ou da responsabilidade da UIED. A qualidade de colaborador 

perde-se logo que cesse a colaboração prestada. Os membros efectivos deverão realizar o 

seu trabalho de investigação nessa qualidade, dedicando-lhe, pelo menos, 25% do seu 

tempo de trabalho. 75 
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III. OBJECTIVOS 

A UIED visa os seguintes objectivos: 

• Produção de conhecimento em educação/formação e desenvolvimento . 

• Invesrigação sobre teorias sociais de eJucação/formação. 

• Formação de investigadores. 

• Construção de quadros de análise sistémica	 e multidisciplinar sobre a relação enrre 

educação/formação e desenvolvimento. 

IV. RECURSOS 

Os recursos da UIED em meios humanos e materiais provêm das seguintes fontes de apoio: 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência e da Tecnologia, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), Conselho Directivo da 

FCT/UNL e entidades financiadoras públicas e privadas. 

V. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 

Tendo em vista a realização dos seus objectivos, a UIED está aberta à cooperação inter

institucional, nacional e internacional, com instituições públicas e privadas. A UIED poderá 

pedir pareceres relarivamenre aos planos de rrabalho e demais actividades a personalidades de 

reconhecido mérito e representantes de entidades ligadas à investigação educacional. 

VI. ÓRGÃOS 

Conselho Científico 

1. O Conselho Científico da UIED é constituído pelos respecrivos membros dourorados. 

2. Compete ao Conselho Científico: 

• Definir as grandes linhas Je orientação da Unidade em consonância com a polírica 

científica da Secção. 

• Aprovar o orçamento e plano de acrividades da Unidade. 

• Aprovar o relarório de contas e o relarório de actividades da Unidade. 

• Ptonunciar-se sobre a admissão de novos membros . 

• Solicitar	 à Comissão de Acompanhamento parecer sobre o Relatório de Actividades e 

Plano de Actividades. 16 



Estatutos I Regulamento da Unidade 

3. Não são contabilizados para efeitOs de quorum nas reuniões deste Conselho, os docentes 
da Secção de Ciências da Educação em situação de dispensa de serviço, equiparação a 

bolseiro, em representação oficial da Faculdade e impedidos dada a sua participação em júris, 

em órgãos da Universidade ou da Faculdade. 

Plenário da Unidade 

1. O Plenário Ja Unidade é cOl1stiruído por tOdos os seus membros. 

2. São funções do Plenário: 

• Pronunciar-se sobre	 as problemáticas da invesrigação em curso na Unidade e sobre as
 
linhas a desenvolver no futufO.
 

• Pronunciar-se sobre as linhas de orientação definidas pelo Conselho Científico. 
• Promover e manter a discussão e a troca de experiências entre as equipas. 

Comissão Coordenadora 

1.	 A Comissão Coordenadora é constituída por um Coordenador Científico e por três ou 

mais vogais. 
2. O Coordenador Científico é eleitO pelo Conselho Científico de entre	 os seus membros 

efectivos e por um mandato de três anos protrogáveis. 

3. Os vogais são designados pelo Conselho Científico de entre os elementos da Unidade por 
um período de três anos. 

4. Compete	 ao Coordenador Científico a liderança científica e a responsabilidade pelas 
actividades de gestão e coordenação da Unidade, coadjuvado pelos vogais. 

5. Compete à Comissão Coordenadora: 

• Elaborar projectO de orçamento	 e plano de actividades de acordo com as linhas de
 
orientação definidas pelo Conselho Científico.
 

• Preparar	 os instrumentos necessários à gestão corrente da Unidade, designadamente o
 
relatório de contas e de actividades.
 

• Submeter	 à aprovação do Conselho Científico da Unidade os relatórios, planos e
 
orçamentos anuais.
 

Comissão Permanente de Aconselhamento 

• A Comissão Permanente de Aconselhamento é constituída por três a cinco personalidades
 
de reconhecido méritO convidadas pelo Conselho Científico da Unidade.
 17 
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•	 As personalidades que integram a Comissão Permanente de Aconselhamento são 
convidadas por um período de três anos pelo Conselho Científico da Unidade. 

• São acribuições da Comissão Permanente de Aconselhamento dar parecer e acompanhar 

as accividades e O funcionamento da Unidade. 

VII. UNCIONAMENTO 

o Conselho Científico reúne ordinariamente pelo menos trimestralmente convocado pelo 

responsável da Unidade ou extraordinariamente a pedido de 2/3 dos membcos efeceivos. 

Das reuniões serão lavradas accas que, como outras informações, serão disponibilizadas a 

codos os membros da Unidade através do respeccivo sice. Para além das reuniões da 

Comissão Coordenadora e da Comissão Científica cecão lugar semestralmente reuniões 

plenárias, das quais serão elaboradas súmulas que serão poscas à disposição dos membros 

da Unidade. 

VIII. ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

As a!cerações ao regulamento são compecência do Conselho Científico da UIED. 

1.	 A Unidade de Invescigação EduC<lção e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Univecsidade Nova de Lisboa (UIED) desenvolve invesrigação no domínio 

das Ciências da Educação, com especial ênfase nas dinâmicas e processos de Educação e 

Formação, nos contexcos de mudança das sociedades contemporâneas. 

2. Estas funções são realizadas através do desenvolvimento de projectos de investigação em 

educação, formação e desenvolvimento pcotagonizados por membros da Unidade. 

18 
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Embedding Modelling in the Gene 
Course: Rationale & Tools 

ai Physics 

Vitor Duarce Teodoro 

BSTRACT 

Computers are increasingly shaping new science learning env10nmenrs where learning 
science is doser ro doing scÍ<:nce. The language of mathemacral modelling (variables, 
quanrities, functions, vectots, change, rates of change, ac~emulation, etc.) can be 
implememed in different types of computer software but some tools, like the so-called 
"system dynamics rools", can confuse physics educators aboutl the natute and language 
of modelling. This paper argues thar computer rools, with th, explicit use of algebraic, 
iterative and diffuencial equations, combined with rhe ex~licir teaching of simple 
numetical methods, give a beccet comext for embedding m~thematical modelling in 
the physics curriculum, parcicularly workshop and acrivicy-bhsed curricula. 

omputers and learning environments 

It is more than two <lecades since computers have become ubiquitous cools in science and 
engineering for measuring, computing, experiencing, modeling,1 pllblishing, erc. Science 
and engineering educarors are aware that the way science is taug~t and learnt should be as 
dose as possible the way science is done. This is relatively easy to recognize but is more 
difficult to implemenc. There is a worldwide effort to change but fhe change will probably 
be slower than most kaders: history of education has shown that change is a very complex 

and slow processo J 
The directions of change can oe summarized as: (l) meaningfulle rning is an active process 
of the learner, not necessarily a consequence of good teaching; (2) learning is both an 
individual process and a social and shared process, involving peers fnd mencors; (3) scudencs 
can be active learners in lectlltes, not only in laboratory work; (4) previous knowledge and 
common sense ideas inrerfere with new knowledge anJ mllSt be addressed explicitly; and 
(5) srudenrs must use computers as science professionals do. 

Besides these directions of change, other issues related to the inherent characteristics 
of computer environmencs, can be raised. E.g., proper sofrware: (1) aljows the exploration of the 
meaning of models and mathematical ideas without tedious c01putations; (2) fac iii tates 
the reificacion of machemacical objecrs as cools [Q think with, maki g them concrett·abstracc 
objects; and (3) permits the simllltaneous manipulation of m tiple tepresencations of 
mathematical models and ideas. There is also anocher relevam c aracteristic of computer 29 
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environmenrs in science learning: conrrary to paper and penci!, compurers allow knowledge 
to be performative in a non rhetorical sense. For example, solving problems can be an 
inceracrive activity with compurer models, not juSt a paper and peneil seguence of equations 
and computations. 

IJWe shape our classrooms and afterwards our classrooms 
shaoe us" 

ln 1944 Winston Churchill said about the reconstruction of the Houses of Parliamenr that 
"We shap<: our buildings, and afterwards our builJjngs shape us". A similar statemenc can 
bt: made abour learning places, such as schools and colleges. lf we wanr active learning 
settings in schools, the shape of learning places musr be consisrent with active learning, not 
with reception learning. This importanr issue has been raised recently by a group of 
scientists and seience educators in the journal Science (Hande!sman et ai., 2005): the 
"manifesto" rhey presenr can be a powerful documenr to help change in science education, 
not only in universities bur also in high schools. 

The language of mathematical modelling and computEtr tools 

Since Galileo, Marhematies has been the language of the physical sciences. This language is 
in th<: root of the suecess of science and technology since it allows complex phenomena to 
be described using simple symbols and concepts, which can be used to provide accurare 
predictions. 

Table 1 shows the basic e!emenrs of the language of mathematical modelling of physical 
phenomena (Bais, 2005). 

Table 1. Basic elemencs of the language of mathcmatical modelling 

variables 
dependent and independenr 
domain and codomain 
quanciries (and merrics') 
functions and equations 
consrancs and parameters 
vectors 
change 
rates of change 
iterations 
accumulation 
differencial equations 
initial conditions 
graphs 
rrajectories)0 



--

- -

Embedding Modelling in lhe General Physics Course: Rationale & Toais 

Let me illustrate how these e!emems can be useJ with two modelling rools: a spn:adsheet 
(Excel or similar) and Modellus (Teodoro, 2002). 

odelling wíth Excel 

Microsoft Excel is the most lommon spreadsheet. Figure 1 shows an Exce! mode! thar 
illusrrates how a change in velocity, defíned by a magnitude and ao angle, can be used to 
describe the motion of ao objeCt (e.g., a boat). 

Figure 1. Modelliog the motion of a boat with Excd using iterative equations 
(new posltion is compured from previous positioo plus change). 
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tis tis 

4-' 

Some charaereristics of this E~ce! model are: 

1.	 time, speed and angle with oonh are independem variables; 
2.	 time has a domain of [O, 20} s and step of 1 second; 
3.	 velocity componems are functions of speed and angle with north (this angle is usually 

called ao azimuth in navigation); 3] 
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1. cime scep is a paramecer (i.e., an independenc variable char usually are held conscanc); 
5. velocicy anJ posicion are vectors, sincc chey are described by rwo numbers; 
6. position vector has an inicial value; 
7. each veJociry componenc is used to compuce che nexc posicion in che respecriye componenc; 
8. cime and posicion componencs are computed wich icerations (new value = old value + change); 
9. change in each posicion componenc is compueed by race of change - cime scep; 

10. each position componenc	 is accumulacing change and so the posicion vector is also 
accumulating change; 

11.	 trajectory is shown using the scatter graph tool, with equal scales in each variable; 
12. posicion coordinates are graphed as funccions of time, in its domain. 

Modelling with Modellus 

Modellus (Teodoro, 2002) is a mathematical modelling tool freely available on the Incernet 
in six languages. It has been used in machemacics and physics curricula in different 
councries and ic is considered an incegral pare of the Advancing Physics curriculum in the 
UK (Ogboro & Whitehouse, 2000, 2001). Modellus has a user incerface thac allows 
studencs to scarc doing meaningful conceptual and empirical experimencs almost without 
the need tO learo new syncax, unlike most other modelling tools. The differenc steps in the 
process of consttucting and exploring models can be done wich Modellus, both from rhe 
physical poinc of view and from the mathematical point of view. Marhemarical models are 
treaced as concrete-abstract objeccs: conccece in che sense that they can be manipulated 
directly wich a compute r and abstract in the sense chat they are represencations of relacions 
becween variables (for an incroduction to Modellus, see Teodoro, 2004). 

Lec's now look ar a similar model of the above Excel model using Modellus. 

ln this Modellus mode!: 

1.	 time and velocity are independenc variables; 
2.	 time has a domain of (O, 20) 5 and step of 0.1 seconds (this is smaller chan in the Excel 

model juSt because of che need to have the model running approximately in real time); 
3.	 rime step is a parameter, as well as initial velocity compunencs (these componencs are 

changed wich the mouse, manipulating che velocity vector in the Animacion Window); 
4.	 velocity and position are vectors; 
5.	 position vector has an inicial value; 
6.	 change in each position componenc is computed wich icerations (new value = old 

value + race of change - time step); 
7.	 each posicion componenc is accumulating change anel 50 the position vector is also 

accumulating change; 
8.	 trajectory is shown using in Animation Window; 

9 posicion coordinates are graphed as funccions of time, ln ics domain, 10 the Graph 
)2 Window. 
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Figure 2. Modelling ·:he morion of a boat with Modellus. The magnitUde and the ditection 
of the velocir)' of the boat are comrolled with the mouse. 
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005 for modelling 

It has been illustrated above how the language of modelling can be implememed using two 

different computer modelling tools: a spreadsheet and an eljuation based modelling too!. 

ln the last three decadcs, many types of software have been used or developed to implemem the 

language of mathematical modelling in the physics cutricula of schools and undergraduate 

studies. The fírst reference I fuund was a MSc thesis written by J. K. Atkin (975) where 

the author describes how a simple programming language can be used for learning 

mathematical modelling 1 
• 

I After this paper has been wrirren, Jon Ogborn pojnred me that thcte 's an early referenee: Bork, A. M. (l ':)67). Forrran 
for physies. Read'ng, Mass.: Addison-Wesley Pub. Coo 33 
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This approach has since then been used by many orher physics educators, with pcofessional 
languages like Pascal (ReJish & Wilson, 1993) and educationallanguages like Logo (Hurley, 

1985). There are still communities of educatOrs and researchers using the "pcogramming 

approach" but with more powerful computer languages (e.g., NecLogo), with scripting 

(e.g., Physlers) or with specific modelling enviconments with Jiteet manipulation visual 

interfaces but where the user still must have some working knowledge of pcogramming 

(e.g., Easy Java Simulations). 

The firsr successful computer modelling system in physics education was the DMS, the 

Dynamical Modeiling System (Ogborn, 1985), used in the Nuffidd Advanced Physi s 

course in the early 1980s. The appcoach used in DMS simplifies mOdelling by reducing the 
pcogramming load: the USer must write only the equations, usually lterative equations and 

the system has graphical and table windows to show comput(;d values. This appcoach 

influenced many oth<:r modelling tOols: that is the case of Modellus. But Modellus goal is 

more than jusr mathematical modelling: it can also be used ro create simulations with 
inreractive objects wirh rhe mathemarical pcoperries expressed in the model and co analyze 

experimenral data in the form of images. 

There is also another appcoach, in my view wrongly known as "system dynamics" (wcongly 

because there are many approaches to system dynamics, not only the flux and flow metaphor, 
characteristic of the "system dynamics" appcoach). ln "system dynamics" tooIs (see Figure 3, 

top), variables that are inregrared (accumulating change), are represenred by "boxes" / "stocks", 
rates of change by "taps" " "flow:;" and parameters by "converters" / "cirdes". 

Figure 3 shows the sarne model in Stella (pcobably the most well known tool for "system 

dynamics") and Modellus. While in Modeilus initial conditions, parameters, and algebraic 

and diffetenrial equations ar<: explicirly visible in mathemarical notation, in "system 

dynamics" software e<..Juarions and values are apparenrly hidden fcom rhe user (but they 

must be given by the user, dicking on icons and inserring data and <:quations on "dialog 

boxes"). ln rhe case of Stella, the user must also selecc for each "flow" rate of change the 

pcoperty "bi-flow" (this negative values for the rate of change) and the properry "allow 

negative values" fot each "stock". 

Does it make sensC' to use a flux, flow, and stOck metaphor for moddling in physics 

education I strongly argue thar this approach can induce physic: educatOts tO become
' 

confused about tht: language and nature of marhematical modelling (a:; described in Table 1). 

This meraphor is parricularly confusing for describing variables with rates of change that 

dt:pend on another rare of change (second order inregration, such as compuring accelerarion). 

And what does a "negative flow" of position mean l "System dynamics" models have also 

stcong ambiguities when describing vectOr yuanrities, particularly as compared with 

34 Modellus models where vectors can be manipulated in the Animation Winduw. 
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Figure 3. A model of a damping oscillator done wirh a "sysrem dynamics" roal 
(Srella) and with Modellus. 
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nther comouter too/s for model/mo 

It is easy to flnd on the Internet many mathematical modelling tools. A possible 
classiflcation of these tools is shown on Table 2. The table only considers tools that allow 
the user to create and manipulate any type of models: lt does not consider speciflc software 
for particular mathematical models. 

Table 2. Classification of mathematical modelling tools for physics education 

Type of tool Exarnple(s) 

Programrning language C, NerLogo, SrarLogo 
Sysrem Dynamics Srella, PowerSim 
Spreadsheer Excel 
General purpose tool wirh numerical 
and symbolic compurarion 

Mathemarica, Mapple, MarLab, 
Ocrave 
Modellus, Easy Java Simularions Equarion based 

Cellular auromara WorldMaker 
Semi-quanrirarive VnR, Model-ir : 

The subjcct of this pape r i\,not the last two types of tool, cellular automata software and 
semi-quantitative modelling tools. I will just make a short comment on each type. Cellular 
automata software seems to have a place in moderns physics courses, as has been shown in 
the second volume of the Advancing Physics curriculum (Ogborn & Whitehouse, 2001). 
ln this course, phenomena such as percolation are for the flrst time treated with formal 
models in introductory physics. Semi-quantitative tooIs (also known as "qualitative 
modelling rools") havc been around for about twenty years bur it is difficult to idemify any 
impacc in the curriculum. "Qualitative tools" have an important didaccical problem: they 
use formal representations for mathematical quantities and relations (boxes, arrows, line 
graphs withouc scales, etc.) that need advance knowledge to make sense of them - and a 
"metrics" problem: to express any quantity, one needs ro define measurement units, a 
concept that is not presem in "gualitative tools". 

Why;s modeWng not embedded in most phys/cs curriçula? 
Too many variet/es of modef/ing? 

Looking carefully at general physics courses is difficult to find modelling approaches, using 
ali thc concepts listed on Table 1. Thc typical course srill follows the approach of Physics, 
from Halliday & Resnick (2005), fim published in 1960. There are exceprions, in many 
countries, bur it is uncommon for example to find any imroduccion ro differential equations 
and to numerical methods for solving equarions, particularly morion equations (there is a 
well known exceprion, [he classic Feynman's Lectures in Physics (Feynman, Leighton, & 

Sands, 1963), where numerical solucion of the equations of motion is explained in detail and 
is compared with analytical solucions. 36 
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The spread of the use of compurers now makes it possible to create curricula that have 
mathematical modelling approaches: most if not ali srudents have personal computers and it 
is now time to start taking profit of this. But there is a ptoblem for curriculum developers: 
which tooIs for modelling should be usedl The fact that there arl: many varieties of tools for 
mathematical modelling makcê it a dift1cult choice. Software like Easy Java Simulations 
(Esquembre & Zamarro, 2001) are very powerful but require familiarity wirh some high level 
programming concepts that canoot be expected from high school or undergraJuate students. 
For the sarne reason, it doesn't make sensc to consider ptogtamming languages. And "system 
dynamics" software also doesn' c make sense, for diffetent reasons, as described above. 

General purpose tools with oumerical and symbolic capabilities can be a good choice, 
particularly for advanced srudents and, evidently, for symbolic computations. But they are 
generally not easy to use, even to build simple models. Figure 4 illustrates this issue witl1 
the same model presented in Mathematica and in Modellus. Mathematica syntax must be 
carefully checked and is frequently difficult to understand and memorize. The bgure 
doesn't show any simulation done with Mathematica (ir can be done, but thc syntax is real1y 
complex!). On the contrary, Modellus models ate vety ciose to or almost the sarne as 
"normal" written equations, and numl:rical integration can easily be done as can be secn in 
the Figure. Modellus simulations are cteated in the Animation Window, using objl:cts like 
vectors, graphs and particles, which havl: properties describl:d in the Model Window. 

ln conclusion, it can be said that beside~ spreadsheets, a natural tool for mathematical 
modelling in physics eelucation, as thc example in Figure 1 illustrates, there are places in the 
general physics curriculum for equation based moelelling tools such as Moeldlus and general 
purpose tools, particularly for symbolic computations anel for more aelvanced sruelents. 

he struçture and content of a general physics course with
 
be ded modelling
 

Physics 1 (main themes are: particle and rigiel boely motion; linl:ar, angular momentum anel 
energy conservation; oscillations; gravitation) is a dift1cult subject with a high levei of failure 
in the college where 1 teach. There are multiple reasons fot this, tanging ftom unelerprepared 
stuelents to the inefficiency of lecrure classes. A new course is being elesigned to overcome 
the massive failute of srudents in the current course, substiruting the format "lecrure plm 
practical labs" with a "ptoject anel workshop" format baseei on a modelling approach. Some 
of the features of this new one semester course will be the fol1owing: 

1.	 the course is activity-baseel, with sruelents working in groups of two with computers; 
2.	 the course will focus only on a few set of ptoblems and phenomena that are easy to 

observe anel for which it is easy to get real data from real contexts; 
3.	 elata logging anel moelelling software (Excel, Moelellus and Mathematica) will be used 

in ali classes; 
4.	 ali documents, sruelent work, tests, etc., wil1 be manageel using a computer learning 

management system (Moodle). 37 
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Figu1"e 4. Modelling rhe bungec jumper wirh Marhemarica and wirh Modellus. 
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Table 3 shows the contem of the course. For each of the five problems, each studem will 

write a short paper with the main conn.:pts, principies and ideas, as well as create his own 

set of computer files with models and data. 

Table 3. Comem of a Physics I course, problem solving and project/workshop format, 

with embeddeJ computer modelling acriviries 

Some conceprs and principies Examples of compurer models 

Crossing a river and sailing in 

Problem 

Figure;; 1 and 2 (velociry and 

open sea 
Vecror and scala r quanrities. 

change in posirion, in Excel and 
componenrs. Vecror addirion and 
Velociry and posirion. Vecror 

Modellus) show rypicai examples 
subrracrion. Cumpuring new of compurer models rhar srudenrs 
position from velociry and rime will build and analyze. 
inrerval. Position as a result from 
inregration of velociry. 

Particles and rigid bodies. Force Figure 'Í (Mudellus bungee 
From free fali ro parachl\~e faJI, laws. Numerical and analyrical jumper mode!) is a typical 
bungee-jumping and osc;[larions solutions of rhe equations of example of a modcl thar srudcnrs 

motion (including Euler-Cromer wiJI make. 
method for solving second order 0rher models include: 
inregrarion). Terminal vdocity Solving the equations of morion 
and damping. numerically in Excel (including 
Kineric and porenrial energy. parachute fali beforc and afrer 
Energy conservation and opening rhe parachure, bungce
dissiparion. Natural frequency of jumping and oscillations). 
oscillarors. Forced oscillations Solving tht equarions of morion 
and resonanCt. analytically wirh Mathematica 

(including parachure fall and 
oscillarions, with and wirhout 
damping). 

Rigid body motion: the case of Translarion and rorarion. Ctnrti Modellus models of bars roraring 
the yo-yo of mass, rorque and angular wirh constam angular 

momcnrum. Rotarional momemum bur variable Icngrh. 
quanriries as vecror quanriries. 

Billiard collisions and rhe Conservarion of energy, Iintal' Mathemarica models for solving 
meaning of conservation laws momenrum, and angular systems of eguarions expressing 

momemum. Conservarion laws conservarion laws 
and symmecries. 

The Moon, rhe apple and Universal graviration and Figute 5 shows a rypical examrle 
universal gravitation relation between free fall, of an Excel model of an orbir rhat 

projectiles and orbits. Energy stl1denrs are expecred ro build (ln 
and escape velocity. Excel bur also and in Modellus). 

39 
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Figure 5. A typical Excel model expecced as comretence oE srudenrs at the end oE the Physics I
 

course desctibed 00 Tablc 3: the motion oE the Moon using the Euler-Cromer method.
 

Wí[h this model srudents can, for example; "see" that the Moon falis 1 mm
 

for each 1000 m [ha[ goes "suaight 00"; tes[ the value of escape velocüy;
 

aoalyze [he conditions for differem types of trajectories; e[c.
 

A c o G H 

The Law of univ.ersal.Gravlt~tion and Moon's orbit, a numericêll solul:Jon 

G= 6.67E·1l gravitaoonal constant 
iJ , .llm5
 mT= 5.97E+24 E;rth mãss, II'! ~9 

6
 7.36E+22 Mooo mass ln k vx. t.,..z -vx. t +êJx l'Idt~ 
7
 roL= 3.84E+08 radius, Moon orbit m xr+« -xz:.r+vx,rx<t 
8
 ~ 2.73E+01'o~ital pe~~d, Moon (5) 

xr.<t -xz:,t,""v",r<-d:xd"
9
 1.00 vL=' 1022.903591 ~on speed (m/s) 
10
 dt= 3~OO time m_crement 
11
 
12
 ~ accelleratlon Moo" veloei ~on coordlnates ~15ta~ to Earth 
13
 t in d~y's .. t in sec i=g ~e MooI - ax ay vy r 
14
 O O 1.2.~?54E-1-20· O'-ÕOZ7 O O' 1022.904,384000000 O J.S4E+OS 
15
 0.041667 3600 1.98772E+20 0.002701 :2.6E-05. -9.72165527 1022.9Õ4 383965002 3682453 J.84E+08
 

j
0.083333 ~ 1.98789820 0:0027·q'--~=-".!..-~=~'-~~=~~=~'"-'===~=~=-jl.848-08
 

17
 
16
 

0.125 10800 1.98807E+20 0.0027 1000000006 .84E+08
 
18
 0.166667 14400 ~.98.8}4~+200":õõ27 JME+oa 
19
 O_.2Q.S333 18000 1.9884E+20 0.0027 .84E+OS 

0.25. 21600 1.9á857820- 0.0027 .848-08
 
21
 
20
 

0.291667 2sioo" 1.98873E+20 0.0027 .84E+08
 
22
 0:333333 28800 1.98888E;'"20 O.OOÚ 500000000 .ã48-08r 
23
 0.375 32400 1.989D3E+20 0.0027 .84E+OS , 
24
 0.416667 36000 1.9~~18E+20 0.0027 .848-08
 
25
 0.458333_ ~9600 1.98933E+20 0~.002? .84808
 
26
 0.5 43200 1.98947E+20 0.0027 .84E+OB 
27
 0.541667 468001 1-.989616+20 0.0027 .848008
 

0.583333 50400 1.98975E+2D 0.0027 -1000000000 -500000 00 0000000 1000000000 .84E+0828
 
29
 0.625 --s4õOó 1.98988E+200":õõ27 :ã4E+08
 

30
 0.666667 57600 1.99001E+20 0.0027 .84E+Da 
31
 o~7oà333 61200 1.99013820 0.0027 .848-08
 
32
 0.75 _ ~ 1.990-26~20.....QJ2Qll .848-08
 
33
 0.791667 68400 1.99037E+20 0.0027 .84E+08 
34
 0.833333 72000

T 
1.999~9E+20 0.0027 ~OB 

35
 0.875 75600 1.9906E+20 0.9027 .84E+08 
36
 0.916667 79200 1.990718-20 0.0027 .84E+De 
37
 
38
 095833~ :~:~~I ::~~~~;~;~ ~:~~;; :::~: 
39
 1.041667 90000 1-.99101E+20 0.002705 -0.00263 

r 
~O.00064 -241.076378, 99~5.0106' 372670652 91189898 3.§4E+08
 

40
 1.083333' 9}6~OI 1.9911~20 0.0027ÕS' -·Ó.00262 -o.oOOól -250.535929 992.6959 371768722 94763603 3.84E+09
 
41
 1.125 97200 1.99119E+20 0.002705 -0.00262 :0.00069" -259.973249 990.2903 3-7Õ832819 98328648 3.84E+OB 
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Contribution of Learning Statistics at Secondary 
School to Students' Results at University 

Carla A. L. Martinho, Jaime R. S. ·.;onseca 

ThiJ Jtudy concentraM on the anafYJiJ of reJponm to a qtteJtionnctire given to Cl Jample of l'nivenity 

Students in Portugal that concerns the teaching'letl1l1illg ofStatiJtics cmd Data AnalYJis: 

Wle first foms on the effectiveness of ttaching Quantitative Methods at secondary levei as reWlrds 

increasing perfonnance in the Introductú;'y Statistical Course (lSC) at {'nivmity leveI. 

The second question is relateel to the studwts' jeelings tuw",ds Mathwlatics anrl U'bether these feefings 

imply a difference in Jtudents' performana úl2 JtatiJtics. 

E-ven U'hen resufts cannot be generaliJed, sina the sttldy iJ limited to our context, the data analysed JUggest 

the need to rethink the goals of teaching statiJtics at Jecondary school levei, at lemt in uur contexto 

T DUCTION 

Students in Portugal lIOVv can l:irher take Mathematics or Quantirarive Merhods (QM) ar 
secondary school. Ir is importanr rhar rhis ropic is useel ro inrroelucl: elementary conceprs of 
elescriprive statistics as a way ro increase sruelents' interest in pursuing other sratistics 
courses at University leveI. 

This introeluction involves some prob1ems. For examp1e, ir is ktlown that che community 
of teachers anel researchers in Srarisrics eelucarion is VLty huerogeneous (Batanero, 2002). 
since rhe teaching/learning of QM is relateel ro various basic backgrounel branches 
(Mathematics, Engineering, Economics, Psychology, etc). Aelelitionally, the use of new 
technologies in the reaching/learning of Scatisrics anel Data Analysis is currently increasing 
in this technologica1 information anel communication society (Vallecillos anel Moreno, 
2002). An aelditional factor that affects 1earning performance is how stuelents face knowledge, 
anel this inclueles their attitudes towards rhe topie. Arritueles as intensive feelings, relatively 
stable, are consequence of positive ur negarive expeticnce<; over rime in learning a ropic (in 
this case Statistics) (Estrada, 2002). 

The aim of this study is testing a working hypothesis, whích states tha[ the 
teachingllearning of QM at secondary levei is llseful to obtain more effective results on 
the teaching/learning ofStatistics at Universiry. Withour aiming to present a final balance 
on the effect of taking a QM course in secondary schoo1 Wl: wam to present some data to 
promote reflection on the ropie. 43 
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METHODOLOGY 

To confirm this hypothesis, wc gavc a questionnaire to a group of 136 studems taken at 
random from those at the Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) of the 
Universidade T~cnica de Lisboa (UTL), who were taking the Imroductory Statistics Course 
(ISC) at the Faculties of Sociology and Social Communication. All of them had similar 
learning conditions in the ISC course and the sarne teacher. Pare of them studied 
Mathematics and the others took QM at secondary leveI. 

We wamed to check if the imroduction of QM ar secondary leveI is valuable for orher 
disciplines of the area at University. The disrribution of QM scoring resulrs of rhose 
studems taking QM in secondary school is presemed (Fig. 1) and it suggesrs good learning 
(in a scalc O-very poor to 20-excellem, thc average is over 14.7). 

Figure 1. Quanritative merhods results. 
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Q1VI results 

The questions given to the studems were: a) Wherher rhey liked Marhemarics or nor; b) 
Whether they took Marhemarics or QM at secondary schoo1. We also collecred rheir final 
scores in thc Imroductory Sratistics Course as well as their scoring in eirher Marhemarics or 
QM in secondary schoo1. Dara analysis was based on some parametric and non-parametric 
hyp()[hesis resrs, following rhe models of Bernardo (2005), Levene (960), Mann-Whirney 
(1947), Lilliefors (1967), as well as some correlarions (Ahlgren, Jarneving, and Rousseau, 
2003). Below we describe these analyses and presem the results. 

DATA ANALYSIS ANO RESULTS 

A preliminary data analysis (Cross tabulation of Affection (Liking or disliking Marhematics) 
and Jcoring multJ in the ISC (passed, failed or nor raking rhe assessmenr) showed similar 
perccntages of studems liking (50. 7 %) and disliking (493%) Marhemarics, in rhe whole 44 
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sample. 51,5 % of studenrs did not take the final assessmenr in the ISe. From those who 
like Mathematics, 46.4% had passed, and the sarne happens with only 31.3% from those 
who do not like Mathematics. Consequently, we found some traces that indicate that studenrs 
liking Mathematics tend to have better results in the Inrroductory Statistics Course. 

Figtire 2. Affection vs results in the inrroductory statistics course. 

ISC results 
without assessment Total 

Like Maths no Count 
failed oassed 

67 

% within Like Maths 
21442 

31,3% 100,0% 

yes Count 
6,0%62,7% 

32 69 

% within Like Maths 
928 

100,0% 

Total Count 

46,4%13,0%40,6% 

136 

% within Like Maths 
5370 13 

39,0% 100,0%9,6%51,5% 

ln relation to oue main purpose we analysed the mean score in Mathematics at secondary 
school leveI of those studenrs who took Mathematics, in relation to affection (estimates for 
studenrs liking or disliking mathematics were 15.24, and 13.17, respectively). So, to test 

H o : f.1M / Like M :s.; f.1M / Dislike M vs. H [ : f.1M / Like M > f.1M / Dislike M' we firstly applied 
the Levene's (Levene, 1960) test for equality ofvariances, and did not reject the null hypothesis, 

because the p-value (0.568) was bigger than ± (the evidence against the null hypothesis of 
homocedasticity was weak). 

The Kolmogorov-Smirnov normality test (Lilliefors, 1967, Mininni, 1999), resulted in a 
p-value Df 0.2 (for those who disliked Mathematics), and 0.074 (for those who liked 
Mathematics), and then, the evidence against the null hypothesis of normality was weak, 
and we did not reject the null hypothesis. 

Basing on these conclusions, we did a t-test for equality Df means, and since the p-value was 
0.009 we rejected Ho' So, we can say the mean Df studenrs' Mathematics scores was bigger 
for the students that liked Mathematics. This suggests that the increase affection of studenrs 
for Mathematics tend to a good experience in learning Mathematics (and good results). 

Another question was to study the difference between the means scores of students, on 

Mathematics and MQ, at secondary levei. We tested the hypothesis Ho : f.1MQ :s.; f.1M VS. 

H[ : f.1MQ > f.1M, with estimates, 10.06 and 14.74, for Mathematics and MQ, respectively. 45 
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The p-value for Levene's test is 0.520, and so there was no evidence to rejecr the nul1 
hyporhesis; in the Kolmogorov-Smirnov test we found a p-values of 0.003 (Mathematics) 
and 0.005 (QM), so we rejected the nul1 hypothesis and accepted the alternative hypothesis; 
we conduded for non normality for both Mathematics and QM scoring results. 

Consequently, the t-test that presupposes a normal distribution is inappropriate. For this 
reason we used the Mann-Whirney test (Mann-Whirney, 1947), which gave a p-value dose 
to zero, and we conduded by rejecting the nul1 hypothesis, and accepting the alternative 
(the QM mean is greater than the Mathematics mean, at secondary leve!). Our results 
suggested better scoring in QM than in Mathematics at secondary school leve!. 

The previous results lead us to the hypothesis that students who did QM at secondary school 
would perform better on Statistics than srudents who took Mathematics. 

To check this assumption we test the hypothesis that the Statistics mean score was greater when 

the studenrs coming from QM, that is, R o : liStat I QM ::;; liStat I Mm. RI : liStat I QM > liStat I M 
(the estimates were 12.09 for Mathematics, and 11.64 for QM). 

The p-value for the Levene's tesr for equality of variances was 0.927; so we accepted the nul1 
hypothesis of equality of variances; the p-value for Kolmogorov-Smirnov test was 0.007, 
hence the data provide sufficient evidence against normality of Quantitative Methods 
scores. We then used the Mann-Whirney test, without making distributional assumptions. 
The p-value (0.605) was bigger than any a, and we did not have evidence to reject the nul1 
hypothesis. Therefore, we conduded that the teaching/learning ofQuantitative Methods on 
the secondary levei does not lead to better scores on Statistics ar rhe Universiry. 

From another point of view, we correlated the Statistics scores with the QM and 
Mathematics scores, and obtained 0.105 and 0.425, respectively. Then, we saw thar the 
Statisrics scores were more correlated with Mathematics ones, than with QM. Therefore, our 
srudy suggests that, contrary to our expectation, secondary school Mathematics tend to 
better prepare our students for rhe Introductory Statistics Course than secondary QM. 

Finally, we tested the effect of Mathematics affection on Starisrics results (The means 
estimates are 11.56, and 11.68, for studenrs disliking and liking Mathemarics, respectively). 

To test R o : liStat I Like M = liStat I Dislike M vs. RI : liStat I Like M .. liStat I DiJlike M, the Levene's 
test showed homocedasticiry (p-value= 0.156), and the Kolmogorov-Smirnov non normality 

46 (p-value dose to O, for borh groups). 
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The Mann-Whitney test gave a p-value of 0.7, and we concluded that there was no evidence 
to rejecr the null hypothesis. Affection towards Mathematics did not affect Statistics scores. 

The data analysed led us to make some conclusions. We firstly realised that a good scoring 
in Quantitative Methods at secondary leveI is not always a good indicator for good results 
in the Introductory Statistics at University, even when QM scores results are better than 
Marhematics scores results on average. Moreover, at the Introducrory Statistics Universiry 
course, the mean results of students who took QM in secondary school are not greater than 
those who took Mathematics. Finally even if we found a difference in mean seores in 
Mathematics, at secondary leveI, in students who liked ar disliked Mathematics, we found 
no difference in the University ISC course. All these results force us to reflect on the 
teaching of Statistics at both secondary and University level. 

The teaching/learning of Statistics, at ISCSP, is based on the use of computers and SPSS 
software, except for probabilities and distributions. Educational technology provides us a 
greater variety of strategies for teaching/learning statistics (Godino, Ruiz, Roa, Pareja, and 
Recio, 2002). However, many students approach information technology as a "necessary 
evil", or ar least as a required too1 that is difficult to use (Dougherty, Kock, Sandas, and 
Aiken, 2002). As suggested by these authors we should revisit use of technology; it would 
drastically change the teaching style and the learning style. Teachers are no longer only 
presenters of informarion, and so srudents are no longer only receivers of information. The 
educational process in both rhe theoretical and the practical side should became very 
interactive: - There have been made alterations in both education technology and education 
reform, and so teaching Statistics should encourage students activity, stimulate and guide 
students learning by personal interaction. A balance is sought to provide a relatively gentle 
introduction to information technology concepts, yet permit active and discovery types of 
learning. ln this sense we also agree with Watson (2001), that information technology must 
not only be perceived as a catalyst for change, but also lead to a change in teaching style, 
change in learning approaches, and change in access to informarion. 
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Teorias Cognitivas e Aprendizagem de 
Conceitos Matemáticos Avançados 

Amónio Domingos 

TR DUÇÃO 

o ensino e a aprendizagem da matemática ao longo dos vários nív<:is de ensino são alvo de 
uma preocupação crescente da comunidadt: em geral, pois rratando-se de uma área 
disciplinar considerada fundamental na maior parte das áreas de saber, revela níveis ue 
insucesso elevados. Estas dificuldades podem ser explicadas pela falta de compreensão ue 
muitos dos conceicos matemáticos que são ensinados, desde o 1.0 Ciclo até ao Superiot, uma 
vez que estes apresentam um grau de complexidade acrescido necessitando de recorrer a um 
pensamento matemático avançado. 

Neste texco pretende-se fazer uma abordagem ao que se entende por pensamento mate
mático avançado, apresemando as suas principais características e descrevendo algumas das 
teorias que procuram explicar o moJo como os alunos se envolvem na compreensão dos 
conceicos matemáticos que lhe estão subjacentes. De entre as várias teorias será dado especial 
destaque aos trabalhos de Shlomo Vinner e David Tal! sobre conceico definição e conceico 
imagem, a teoria da reificação de Anna Sfard, a abordagem proceptual dos conceicos ue 
David Tal! e a teoria APOS de,~d Dubillsky. 

r. PE S MENTO MATEMATICO AVANÇADO: 
A CARACTERIZAÇÃO 

o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos desde o nível elementar até ao 
ensino superior ou mesmo até à investigação matemática tem-se constituído como um 
importante objecto de estudo. Vários aucores têm-se debruçado sobre esta problemática 
evidenciando algumas das suas características essenciais em situações concretas. De enrre 
eles desraco o enfoque que é dado por David TaU, Tommy Dreyfus e Lauren Resnick. 

1.1. UM PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
MAT1EMÁTICO 

o trabalho de TaU (1995) desenvolve uma sistematização da evolução do pensamento 
matemático numa perspectiva cognitivista. Começa por separar três componentes da 
actividade humana: a percepção como enrrada, o pemamento como processamenco interno e a 51 
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acção comu saída. Esta sequência permite-nos ver as actividades matemáticas como perceber 
objeCtos, pensar sobre eles e realizar acções sobre eles. 

Se pensarmos apenas em termos de entradas e saídas a matemática elementar começa com a 
percepçãn de objectos do mundo real é a acção sobre esses objeCtos. Os objectos percebidos 
seguem a tlOoria de Van Hiele, são primeiro vistos como e:.:uuturas visuais-espaciais, mas 
depois, à medida que são analisados e as suas propriedades são testadas, são descritos verbal
mente e submetidos a uma classificação (primei to em colecções, depois em hierarquias) que 
correspondt ao início de uma dedução verbal relacionada com as propriedades e ao desen
volvimento sistemático de uma demonstração verbal. Já as acções sobre os objectos, como 
por exemplo contar, conduzem a um tipo de desenvolvimento diferente. O processo de 
contar é desenvolvido usando palavras numéricas e símbolos que serão conceptualizados 
como conceitos de número. Estes dois mudos de desenvolvimento que têm por base a 
percepção e a acção são completamente distintos. No entanto, Tal! (1995) considera que em 
vez de ver a evolução da matemática elementar como um desenvolvimento simples na forma 
da teoria de lOstádios neo-piagetiana, prefere uma outra alternativa onde possa ver estes dois 
desenvolvimentos diferentes a ocorrer ao mesmo tempo. Um é visual-espacial, rorna-se 
verbal lO conduz à demonstração, o outro usa os símbolos quer como processos para fazer 
coisas (tal como contar, adicionar, multiplicat) quer como conceitos para pensar sobre (tal 
como núml:to, soma, produto). Tal! explica a independência destes dois desenvolvimentos 
com base numa perspectiva histórica. Ele refere que podemos admitir que os gregos antigos 
desenvolveram uma teoria da geometria (incluindo construções geométricas de aritmética) 
sem nenhum simbolismo para a álgebta e a aritmética e é possível desenvolver a aritmética 
e a álgebra sem qualquer referência à geometria. No entanto têm sido feitas muitas ligações 
vantajosas entre os métodos visual e manipulativo simbólico, podendo assim tirar vantagem 
destas ligações para desenvolver uma abordagem mais versátil que aproveite as principais 
vanragens de cada uma. 

Este tipo de desenvolvimento vai-se tornando cada vez mais complexo, conduzindo ao 
pensamento matemático avançado que envolve o uso de estruturas cognitivas produzidas por 
um vastO leque dlO aCtividades matemáticas. Estas estruturas servem para construir novas 
ideias que fundamentam c estendem o sisrema creSClOnte de teoremas demonstrados. A figura 1 
pode assim resumir o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, desde o pensamenro matemá
tico elementar até ao pensamento maremático avançado. Tal! parte da hipótese que este tipo 
de pensamento começa com a "percep<:ão de" e a "acção sobre" os objectos Jo mundo externo 
e é construído através de dois desenvolvimentos paralelos - um que evolui do visual-espacial 
para o verbal dedutivo e o outro que se baseia num sucessivo capsular de processos em 
objectos através da manipulação de símbolos - que servem para inspirar um pensamento 
criativo baseado em objectOs formalmente definidos e na demonstração sistemática. 

Para melhor compreender a evolução de cada um destes desenvolvimentos e das ligações que 
se podem estabelecer entre eles, devemos ter em atenção a terceira componente da actividade 
humana reflOrida anteriormente, o pensamento, que se refere à forma como processamos 
lDternamente a informação. 52 
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Figure 1. Esboço do desenvolvimento cognitivo desde a criança ao matemático 
investigador (adaptado de Tal!, 1995, p. 64). 
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Esra componente é bastante mais difícil de descrever e analisar, no entanto, podemos 

conhecê-la através de algumas das suas manifestações como por exemplo o estatuto dos 

objectos mentais produzidos e das representações desses mesmos objectos. Tal! (995) parte 

da teoria de Bruner sobre as representações (motoras, icónicas e simbólicas), para fazer a 

distinção entre matemática elementar onde os objectos são descritos e matemática avançada 

onde os objectos são definidos. Ele considera que embora em ambos os casos seja usada a 

linguagem para formular as propriedades dos objectos, na matemática elementar a descrição 

é construída a partir da experiência com o objecto, na matemática avançada as propriedades 

dos objectos são construídas a partir da definição. Esta inversão causa granJes dificuldades 

de acomodação para os principiantes na matemática avançada, sendo necessário recorrer a 

uma série de tipos de representação diferentes. Tal! considera assim que devemos incluir as 

seguintes representações: motoras (processos físicos), icónicas (processos visuais) e três 

formas de representação simbólica, a saber, verbal (descrição), formal (definição) e procepcual 
(dualidade processo-objecto). Na figura 2 podemos ver o uso destas diferentes formas de 

representação aplicadas em tópicos diferentes. 53 
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Figure 2. Acções e objectos na construção de várias estrurur3:' do conhecimento matemático 
(adaptado de Tall, 1995, p. 69). 
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Ela mostra-nos o desenvolvimento do pensamento visual-espacial para o verbal na geome
tria, o desenvolvimento proceprual na aritmúica e álgebra e as relações entre eles na medida, 

trigonometria e coordenadas carresianas. No tOPO da figura esrão os rópicos que iniciam a 

transição para o pensamento matemático avançado. Tall considera que todos estes tópicos 
reqUl:rem uma reconstrução cognitiva significariva. A demonsrração euclidiana necessita de 

uma organização sistemática continuada e de formas de combinar a dedução verbal para 

inspirar a demonstração visual (por exemplo o uso de triângulos congruentes). A evolução 

em direcção à análise rem as dificuldades causadas pelo proceito de limite. O desenvol

vimento na din:cção da álgebra mais avançada (como os vectores em três e mais dimensões) 

envolve tópicos como o vector produto que viola a propriedade comutativa da multiplicação 

ou a ideia de quatro ou mais dimensões que ultrapassa e corta a ligação visual entre equações 
e a geometria imaginável. 

Ao rentar fazer a separação entre os dois tipos de pensamento matemático, Tall começa por 
admitir que a transição entre o pensamento maremático elementar e o avançado se pode 
siruar no topo da figura 2. Todos estes assuntOS envolvem dificuldades que por várias vezes 54 
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na história foram tópicos de investigação para os matemáticos da época. Na análise e na 
álgebra avançada também aparece uma quantidade considerável de assuntos que são 
ensinados na universidade. Parece natural que estes assuntos façam parte da matemática 
avançada. Ele considera, no entanto, que a geometria euclidiana, a análise e a álgebra 
avançada devem ser consideradas como pertencendo à matemática elementar, pois embora 
cada um destes assuntos tenha as suas próprias dificuldades, a mudança cognitiva universal 
ocorre com a introdução do método axiomático onde os objectos matemáticos têm um novo 
estatuto cognitivo como conceitos definidos consttuídos a partir de definições verbais. Esta 
é uma mudança no estado cognitivo do equilíbrio da convicção visual e manipulação 
proceptual para objecros definidos e dedução formal. TaU completa assim o esquema da 
figura 2 colocando na zona do pensamento matemático avançado a geometria, análise e 
álgebra formais apoiadas pelas definições e lógica formais com vista ao desenvolvimento de 
um pensamento criativo e da investigação. 

Embora esta seja a forma que TaU considera a mais adequada para fazer a separação, não deixa 
de referir que podemos considerar o último nível da matemática elementar como sendo um 
estádio preliminar do pensamento matemático avançado, uma vez que as ideias elementares 
são levadas aos seus limites antes da crise teórica que elas geram requerer a reconsttução de 
Uma visão formal. Embora sem grandes consensos, esta também parece ser a opinião do 
grupo do PME sobre pensamento matemático avançado que reuniu, pela primeira vez, no 
encontro de 1987 e onde foi acordado que os tópicos onde apareceria o pensamento 
matemático mais avançado seriam aqueles que eram ensinados nas aulas regulares a partir 
dos 16 anos. 

Segundo TaU (991) a passagem do pensamento matemático elementar para o avançado 
envolve uma transição import8me: da descrição à definição, do convencer ao provar de uma 
forma lógica baseada nestas definições. Esta transição requer uma reconstrução cognitiva que 
se vê durante o início do percurso no ensino superior como uma luta com as abstracções 
formais como se elas dominassem a aprendizagem nesta fase inicial. É a transição da coerência 
da matemática elementar para a consequência da matemática avançada, baseada em entidades 
abstractas que o indivíduo deve construir através de deduções das definições formais. 

1.2. AflACTERíSTICAS DO PENSAMENTO MATEMATICO AVANÇADO 

A distinção feita acima por TaU entre os dois modos de pensamento aparece bastante mais 
diluída na abordagem que é feita por Dreyfus (1991) ao considerar que é possível pensar 
sobre tópicos de matemática avançada de uma forma elementar e a distinção entre os dois 
tipos de pensamento reside na complexidade e na forma como se lida com ela. Ele admite 
cjue não há uma distinção profunda entre muitos dos processos que são usados no 
pensamento matemático elementar e avançado, mesmo considerando que a matemática 
avançada se foca essencialmente nas abstracções de definição e dedução. Os processos que 55 
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Dreyfus considera estarem presentes nos dois ripos de pensamento são os processos de 
representação e de abstracção, sendo a principal diferença marcada pela forma como a 
complexidade que é exigida em cada um deles é abordada. Ele considera que, através da 
representação e da abstracção, podemos passar de um nível de detalhe para outro e desta 
forma gerir a complexidade crescente que se verifica na passagem de um modo de 
pensamento para o outro. Estes processos, quando aplicados ao pensamento matemático 
avançado, são, muitas vezes, processos matemáticos e psicológicos em simultâneo. Por 
exemplo se considerarmos a construção de um gráfico de uma função, executamos um 
conjunto de processos que seguem certas regras que podem ser expressas em linguagem 
matemática, mas em simultâneo estamOs a criar uma imagern mental do gráfico da função. 
Ambas as imagens criadas (m~ntal e matemática) esrão relacionadas e uma não pode aparecer 
sem a outra, pelo que elas representam os aspectOs matemático e psicológico deste processo. 
De seguida apresentam-se mais em detalhe os processos envolvidos na representação e na 
abstracção presentes no pensamento matemático avançado. 

Processos envolvidos na representação 

Segundo Dreyfus (1991) os processos envolvidos na representação são três: o processo de 
representação, a mudança de representações e a rradução entre elas " a modelação. 

;) processo de representação envolve três componentes principais: as representaf'ões simbólicas, 

as representações mentais e a visualização. As representações simbólicas são consideradas como 

absolueamente indispensáveis na matemática avançada. Como já vimos anteriormente no 
trabalho de Tal!, os símbolos permitem conduzir um pensamento proceptual. Eles envolvem 
relações entre signos e significado, servem para desenvolver o conhecimento pessoal 

implícitO, o significado, que é explicitado através desses símbolos. Deveremos, no entanto, 
ter em atenção que tem que haver algum significado associado com a noção antes do símbolo 
para que esra possa ser usada, Üutra componente do processo de representação prende-se 
com a representação mental de um dado objecto ou processo. Representar um conceito 
significa gerar um exemplo, uma imagem ou um caso. Esta descrição é no entantO 
incompleta, pois não especifica se o caso gerado é simbólico ou mental nem nos indica o que 

significa gerar em termos dos processos pelos quais as representações mentais aparecem e são 
desenvolvidas. Temos assim <.jue enquanto a representação simbólica é externamente escrita 
ou falada com o objectivo de tornar a comunicação mais fácil, a representação mental refere-se 
aos esquemas internos ou imagens de referência que a pessoa usa para interagir com o mundo 

externo, A representação mental torna-se assim fundamental para que a pessoa possa 
comunicar o seu pensamento acerca de um dado objecto ou processo. A visualização é ouera 

componente do processo de representação, processo pelo qual as representações mentais 
podem ser criadas. Ela oferece-nos intuição e compreensão, surge como um processo de 
formar imagens e utilizá-las eficazmente na descoberta e compreensão dos conceitos mate

56 máticos (Domingus, 1994). 
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Para Dreyfus (1991) o sucesso em matemática passa também por ter representações mentais 
que contenham vários aspecros do conceito relacionados. O processo pode designat-se por 
ligação entre múltiplas representações e assume-se que as várias representações mentais do 
mesmo conceiro devem complementar-se e eventualmente devem mesmo integrar-se numa 
única representação. É neste sentido que ele considera a mudança de representações e a 

tradução entre elas como outro dos processos que estão envolvidos na representação. Dreyfus 
considera que embora seja importante reI' várias representações de um conceiro, a sua 
existência só por si, não é suficiente para roroar flexível o seu uso. Para manejar com Sucesso 
os conceiros precisamos que as várias representações estejam correcta e fortemente ligadas. 
A necessidade de mudar de uma representação para ourra roma-se evidente sempre que a 
outra seja mais eficiente para o passo que prerendemos dar. O processo de mudar de 
representaçõe está assim intimamente associado com O de representar. A mudança deve ser, 
na maioria das vezes, efectuada entre representações actuais. Segundo Dreyfus, o processo 
que está fortemente relacionado com a mudança de representações é tradução entre elas. 
No caso do pensamento matemático avançado esta tradução pode ser entendida como o 
passar da formulação de uma propriedade matemática ou problema para outro. É o que 
acontece por exemplo com a resolução de problemas aplicados, onde é necessário utilizar 
determinados conceiros e propriedades matemáticas para representar fenómenos físicos. 

A modelação é outro dos processos envolvidos na representação. Este termo refere-se normal
mente à procura de uma representação matemática para um objecto não matemático ou 
processo. No caso do pensamenro matemático avançado Dreyfus (991) considera que 
modelar significa construir uma estrutura matemática ou uma teoria que incorpora as 
características essenciais do objecro, sistema ou processo a ser descrito. O modelo pode assim 
ser usado para descrever o comportamento do objecro ou processo a modelar. O processo de 
representar é, de alguma forma, análogo ao de modelação, mas noutro nível. Na modelação 
a situação ou sistema é físico (; o modelo é matemático; na representação o objecro a ser 
representado é a estrutura matemárica e o modelo é a estrutura mental. Assim a represen
tação mental está relacionada com o modelo matemático como o modelo matemático está 
relacionado com o sistema físico (Dreyfus, 1991). 

acesso envolVIdos na abstracção 

Quando um aluno desenvolve a capacidade de conscientemente fazer abstracções de situações 
matemáticas ele alcança um nível mais avançado do pensamento maremático. Como 
pré-requisito para que essa abscracção aconteça, além do processo de representar são neces
sários mais dois, a gene;cdizaçc70 e a síntese (Dreyfus, 1991). 

Para Dreyfus generalizar é obter ou induzir de situações particulares para identificar traços 

ou atriburos comuns ljue permitem expandir os domínios de validade. Este processo pode 
envolver diferentes níveis. Por "'xemplo se um aluno sabe pela experiência que uma equação 57 
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linear de uma variável tem uma solução e que muiros sistemas de duas ou rrês equações 
lineares em duas ou rrês variáveis têm uma solução, ele pode generalizar este conhecimenro 
a um sistema de n equações lineares com n vatiáveis. Neste caso trata-se de fazer a transição 
dos casos particulares n:2 e n~ 3 para o caso geral n, onde precisamos idenrificar o que há de 

comum nas condições iniciais para poder conjecrurar e estabelecer o domínio de validade da 
generalização. Nesta siruação o caso geral não requer a formulação de ourros conceiros 
matemáticos para além dos que estavam presenres noS casos parriculares. Noueros níveis 
pode ser necessário incluir a formulação desses conceiros. Por exemplo, se considerarmos a 
rransição da convetgência de uma sucessão numérica para a convergência de uma sucessão de 
funções é necessátio ter em conra a ropologia no espaço das funções, o que aumenra 
consideravelmenre as necessidades cognirivas no processo de generalização. No caso 
específico da convergência de funções o grau de dificuldade na generalização é de tal ordem 
complexo que foi objecro de várias décadas de discussão enrre os matemáticos (Cauchy, Abel 
e Fourier) no início do século XIX. 

TaU (1991) refere-se à distinção cognitiva que deve ser feita enrre diferenres tipos de 
generalização tendo em consideração as aerividades cognicivas que estão envolvidas. Ele 
refere-se assim às generalizações expamivas como sendo aquelas em que se estende a estrurura 
cognitiva existenre sem requerer mudanças nas ideias correntes. Quando tais mudanças são 
requeridas o processo é chamado generalização reconstrutiva e pode ser identificado com a 
absrracção. Ouero tipo de generalização idenrificado pelo investigador, generalização 

disjuntiva diz respeiro a peças de nova informação desligadas que são adicionadas às 
esrrururas do conhecimento já existentes, sem que haja qualquer inregração com estas. 
Trata-se de uma genetalização no senrido em que o aluno pode ser capaz de operar com um 
maior número de exemplos embora não seja capaz de compreender a extensão das 
implicações absrractas que lhe estão associadas, por se tratar de um conjunro de peças de 
infotmação que não estão ligadas entre si. 

A sÍnrese é ourro dos processos envolvidos na absrracção. Segundo Dreyfus (1991), sinretizar 
significa compor ou combinar parres de tal forma que elas formem um rodo, uma enridade. 
Por vezes, estt: rodo é mais do qut: a soma das partes. Por exemplo na álgebra li ear os alunos 
aprendem em profundidade um conjunro de facros isolados sobre ortogonalização de 
vecrores, diagonalização de matrizes, transformações de bases, soluções de sistemas de equa
ções lineares, etc. e, mais tarde, todos estes factos acabam por se fundir numa imagem 
simples no seio da qual rodos eles estão compreendidos e inrerrelacionados. É a este processo 
de fundir que Dreyfus chama de sínrese. 

o processo de abstracção surge assim, para Dreyfus, intimamenre ligado com a 
generalização e a síntese, No entanro, ele considera que nem um nem o outro fazem 
exigências cognitivas tão forres como a abstracção. Ela destaca-se precisamente pOt 
conseguir reunir o potencial da generalização e da síntese. A narureza dos seus processos 

58 mentais é que é diferente da dos processos de generalização e de síntese. Abstrair é anres 
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de mais um processo construtivo - a construção de estruturas mentais a partir de estruturas 
matemáticas, ou seja, a partir ele propriedaJes e relações entre objectos matemáticos. Este 

processo está dependente do isolamento que o indivíduo consegue fazer das propriedades e 
relações apropriadas e requer a capacidade de deslocar a atenção dos próprios objectos para a 
estrutura das suas propriedade:, e relações. 

Outra autora que estabelece algumas características do pensamento matemático avançado é 
Resnick (1987) quando se refere ao "pensamento de ordem superior". Embora refira que não 
se pode dar uma definição exacta deste tipo de pensamento, argumenta que o mesmo pode 
ser reconhecido quando ocorre, através das suas caracrerísticas: é não-algorítmico; tende a ser 
complexo na medida cm que o processo a seguir não é totalmente "visível" de um único ponto; 
conduz com frequência a solttf"ões múltiplas em que cada uma delas tcm vantagens e 
desvantagens; envolve julgamento com n/lances e interpretação; envolve a aplicação de critérios 
mtÍltiplos que podem entrar em conflito entre si; envolve com alguma frequência a incerteza 
porque nas situações nl'm sempre tudo é conhecido; envolve auto-re!(ulaf"ão (não se reconhece 
pensamento de ordem superior num indivíduo quando outra pessoa rem que lhe chamar a 
atenção para cada passo); envolve imposif"ão de significado numa desordem aparente; e implica 
esforf"o, designadamente considerável trabalho mental. 

Escamos assim perante um tipo de pensamento que pode ser encontrado na aprendizagem 
de vários conceitos matemáticos complexos que podem aparecer em diversos níveis de 
escolaridade, manifestando-se com mais incidência nos anos terminais do ensino secundário 
e ao longo do ensino superior. Temos de admitir no entanto que não Se trata de um assunto 
que apenas diz respeito a estes níveis de ensino. Ao considerarmos que o pensamento 
matemático avançado pode ser caracterizado por processos de representação e abstracção 
entendemos que o mesmo se pode manifestar em conceitos tão simples como o de contar ou 
somar. É a complexidade destes processos que é determinante para inferir o tipo de 
pensamento envolvido na aprendizagem de um daJo conceito. Com a identificação das suas 
principais características é possível implementar metodologias de ensino que possam 
reforçar a compreensão destes conceitos tornando-os acessíveis à maioria dos alunos e 
transformando-os numa matemática de qualidade que os alunos conseguem manipular com 
destreza, atribuindo-lhe o mesmo significado que lhe é dado pelos especialistas. 

2.	 OR AS COGNITIVAS RELATIVAS À CON TRUÇAO 
S ONCEITOS MATEMÁTICOS 

Vários aurores que se debruçaram sobre a problemática da construção dos conceiros matemá
ticos. De entre as várias abordagens será dado especial destaque ao trabalho Je David Tal! e 
Shlomo Vinner sobre conceiro definição e conceiro imagem, bem como as abordagens 
estrutural e operacional associadas à questão da reificação desenvolvidas por Anna Sfard e ao 
trabalho de David Tal! relativo à noção de proceiro e à teoria APOS cujo principal impulsiona
dor é Ed Dubinsky. 59 
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2. 1. CONCEITO DEFINiÇÃO E CONCEITO IMAGEM 

Nesta secção apresenta-se uma teoria onde os conceitOs matemáticos são compreendidos com 
base nas noções de conceitO imagem e conceitO definição. O seu principal impulsionador é 
Shlomo Vinner que apresenta uma distinção bastante nítida entre as duas noções, 
preocupando-se essencialmente com a construção de conceitOs matemáticos mais abstractOs 
'-jue são normalmente ensinados no ensino secundário e superior. David TaU é outro autor 
que tem uma colaboração estreita com Vinner relativamente a esta temática, embora 
considere que a distinção entre os dois conceitOs anteriores não deve ser feita de modo 
exclusivo, mas antes que o conceitO definição deve ser considerado como uma parcela do 
conceito imagem global que existe na nossa mente. 

A formação dos conceitos é um dos tópicos de maior importância na psicologia da apren
dizagem e segundo Vinner (983) há duas dificuldades principais para lidar com esta 
questao: uma prende-se com a noção do próprio conceitO e a outra com a determinação de 
quando é que U1TI conceitO esrá correctamente formado na mente de alguém. Um modelo 
explicativo deste processo cognitivo tem por base as noções de conceitO imagem e conceito 
definição'. 

Quando vemos ou ouvimos o nome de um conct:itO ele produz um estímulo, suscitando algo 
na nossa memória. Normalmente não se trata de uma definição no sentido usual, mesmo que 
este possua uma definição, mas sim aquilo que Vinner designa por conceitO imagem (TaU e 
Vinner, 1981; Vinner, 1983, 1991). O conceitO imagem é assim qualquer coisa não verbal 
associado na nossa mente ao nome do conceito. Ele pode ser uma representação visual interna 
do conceitO, no caso destes ter representações visuais ou uma colecção de impressões e 
experiências. As representações visuais, as impressões e experiências associadas ao nome do 
conceitO podem ser traduzidas por formas verbais. No entanto é de salientar que estas formas 
verbais podem não ser a primeira coisa a ser evocada na nossa mente. Por exemplo ao ouvir 
a palavra função podemos recordar a expressão y=j(x) ou visualizar o gráfico de uma função, 

ou podemos pensar em funções específicas como y=x2, ycos(x), etc. Deveremos ter em 
consideração que apenas podemos falar de conceito imagem em relação a um indivíduo 
específico, embora o mesmo indivíduo possa reagir de forma diferente a um mesmo termo 
em situações diferentes. Tal! e Vinner (981) usaram o termo conceito imagem evocado (evoked 
concept image) para descrever a pane da memória recordada num dado contexto. O termo 
conceito imagem é assim usado para descrever a estrutura cognitiva tOtal associada ao conceitO 
e que inclui todas as imagens rnentai/, todas as propriedades e todos os processos que lhe estão 
associados. Ele é construído ao longo dos anos através de t'>:periências de tOdos os ripos, 

I Do original concept image e concept defltiotl. Esta tradução pode ser cncom rada noutros autores com a denominação de 

imagem conceptltal e definição conceptnal. 

l Entende-se por imagens mentais o conjunto de todas as imagens que alguma vez foram associadas com o conceito, na 
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mudando quando os indivíduos são confrontados com novos estímulos. Por conceito definição 
entende-se a definição verbal que explica o conceito de modo exacto e de uma forma não 

circular (Vinner, 1983). Esta visão do conceito definição parece ter por base a abordagem dos 
conceitos matemáticos que são aprendidos no final do ensino secundário e no ensino 
superior, onde é possível apresentar uma definição matemática formal para o conceito. É esta 

definição que é referida por Vinner como fazendo parte do conceito definição, sendo todas 
as outras representações associadas ao conceito englobadas no conceito imagem. Desta forma 
assume-se que para adquirir um conceito precisamos formar um conceito imagem do 

mesmo. O conhecimento da definição não nos garante a compreensão do conceito e para isso 
precisamos de ter um conceito imagem (Vinner, 1991). Para alguns conceitos possuímos em 
simultâneo um conceito definição e um conceito imagem, mas em muitos outros isso não 
acontece. Por exemplo os conceitos de casa ou laranja não foram adquiridos por meio de uma 
definição e, no entanto, temos conceitos imagem bastante claros deste tipo de objectos. 

Alguns conceitos podem, no entanto, ser introduzidos por meio da definição, ajudando esta 
a formar o conceito imagem. Por exemplo se pretendermos explicar a um~'. criança o que é 
uma floresta podemos dizer que se trata de "uma zona onde podemos encontrar muitas 
árvores juntas", podendo a criança formar um conceito imagem a partir desta definição. 
No entanto, a partir do momento em que o conceito imagem se forme, a definição pode per

manecer inactiva ou mesmo ser esquecida quando manejamos esse conceito. Segundo Vinner 
(1991) podemos imaginar um andaime onde o papel da definição aparece como suporte para 
a construção do conceito imagem, que uma vez construído pode dispensar o conceito 

definição. 

A partir da especificação do conceito cJefinição e do conceito imagem, Vinner elabora um 
modelo explicarivo da construção do conhecimento matemático baseado nas relações que se 
estabelecem entre ambos (Vinner, 1983, 1991). Assim, para cada conceito, assume a 
existência de duas células diferentes (não necessariamente biológicas) na estrutura cognitiva. 
Uma célula é para a definição ou definições do conceito e a outra para o conceito imagem. 
Qualquer destas células, ou mesmo ambas, podem estar vazias. Podemos considerar que a 
célula do conceito imagem está vazia enquanto nenhum significado for associado com o 
nome do conceito. Isto acontece em muitas situações onde o conceito definição é 
memorizado sem que tenha significado para a pessoa. Ü modelo prevê (figura 3) que deve 
haver uma interacção entre estas duas células embora elas se possam constituir de forma 
independente. 

Figure 3. Acção recíproca entre conceito imagem e conceito definição. 

Conceito definição .------.1 Conceito imagem 
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Para explicar esta interdependência Vinner utiliza um exemplo baseado no sistema de eixos 
coordenados. Um aluno pode ter um conceito imagem da noção de sistema coordenado que 
resulra do facto de rer visto muitos gráficos em várias siruações. De acordo com este conceira 
imagem, os dois eixos do sisrema coordenado são perpendiculares entre si. Posteriormente, 
o professor pode definir sistema coordenado como quaisquer duas rectas que s intersectam. 
Como resultado desta definição podem acontecer três cenários: (1) o conceira imagem pode 
ser mudado para incluir sistemas coordenados, cujos eixos, por vezes, não formam ângulos 
rectos (esta é uma reconstrução satisfatória); (2) o conceira imagem pode permanecer tal 
como estava. A célula da definição poderá conter a definição do professor por algum tempo, 
mas esta definição poderá ser esquecida ou distorcida com o passar do tempo, e quando o 
aluno for quesrionado para definir um sistema coordenado poderá falar de eixos que formam 
um ângulo recro (esre é o caso em que a definição formal não foi bem compreendida); (3) ambas 
as c<:lulas podem permanecer ral como estavam. Quando o aluno for quesrionado para definir 
um sistema coordenado pode repetir a definição do professor, mas em todas as outras situa
ções pode pensar num sistema coordenado com a configuração de dois eixos perpendiculare 

o mesmo se passa quando um conceira é introduzido por meio da sua definição. A célula do 
conceito imagem ljue está inicialmente vazia começa a ser preenchida com os exemplos e 
explicações que vão sendo dadas. No entanto, ela não reflecte necessariam nte todos os 
aspectos do conceira definição e os cenários acima referidos podem ocorrer nesta situação. 

Outro exemplo que pode ilustrar o cenário 2 acima descrito ocorre quando os alunos que 
estudam o moderno conceito de função afirmam que uma função é uma qualquer corres
pondê:ncia entre dois conjuntos que faz corresponder a cada elemento do primeiro um e um 
só elemento do segundo. Os alunos podem, no encanto, não admitir que no caso particular 
da correspondência que atribui a cada número x diferente de zero o seu quadrado, e no caso 
de x ser Lero, atribui o valor -1, seja uma função. Nesta situação o conceito imagem assenta 
essencialmenre em situações em que a correspondência é dada por uma expressão ou obedece 
a algum padrão ljue já é familiar ao aluno. 

Parece claro que para Vinner o processo de formação dos conceitos assenta numa acção 
recíproca entri" o conceito definição e o conceiro imagem. Segundo ele, professores dos vários 
níveis de ensino, sobretudo no ensino secundário e superior, esperam que o conceito imagem 
se forme por meio do conceito definição e seja completamente controlado por este (figura 4). 
Este seria o tipo de pensamento que Vinner considera desejável (Vinner, 1983). 

Figure 4. Crescimento cognitivo de um conceito formal. 

Conceito definição Conceito imagem1.--.1
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o processo de formação dos conceitos não e unlco e depende em grande parte do 
desempenho dos indivíduos. Neste processo Vinnet pteocupa-se com a forma como o modelo 
pode integrar algumas actividades matemáticas, como a tesolução de problt:mas Oll o desem
penho em determmadas tarefas, essencialmente nas que envolvem construção e identificação 
dos conceitos. Ao colocarmos ao aluno uma tarefa cognitiva as células do conceito imagem 
e do conceito definição devem ser activadas para proporcionar uma resposta a essa tarefa. 
E ta actividade pode cJ·~sencadear várias acções entre as células. Uma dessas acções pode 
traduzir-se por uma consulta da célula do conceito definição seguida de uma acção recíproca 
entre ambas com o objectivo de proporcionar uma resposra à rarefa. 

Outra acção pode resultar apena:; numa consulra da célula do conceito definição. Neste caso 
o conceito imagem não tem qualquer interferência na resposra e podemos considerar que se 
trata de um processo cognitivo que assenta numa dedução formal pura. Uma terceira acção 
que pode ser desencade8da está relacionada com uma consulta da célula do conceiro imagem 
seguida da do conceito definição. Neste caso estamos perante uma dedução que segue um 
pensamento intuirivo. 

Em nenhum dos casos anteriores é tomada uma decisão sem antes ser consultado o conceito 
definição. 

Vinner (1983) considera que os modelos implicitamente assumidos pelos professores podem 
ser descritos pelas acções descriras acima. No entanto, argumenta que eles não rdlectem a 
prática uma vez que não temos forma de forçar a estrutura cognitiva a utilizar as definiçõe:; 
quer para formar os conceitos imagem, quer para manejar uma tarefa cognitiva. Algumas 
definições são demasiado complicadas de tratar, não ajudando à criação de conceitos imagem 
na mente dos alunos. Por outro lado, há definições que podem fazer sentido num dado 
momento, apoiadas por exemplos específicos, mas a partir da altura em que os alunos 
formam o seu conceito imagem as definições podem ser esquecidas ou permanecer inactivas. 

Assim o modelo para o processo que realmente ocorre na prática baseia-se apenas na consulta 
do conceito imagem seguido de uma resposta com base neste o que proporciona uma 
resposta intuitiva. Neste caso a célula do conceito definição acaba por não Sl'r consultada no 
processo da resolução de problemas, mesmo que não esteja vazia. Esta tradição bas<:ia-se nos 
hábitos de todos os dias e no facto de, muitas vezes, ser levada a cabo com sucesso. Para 
contrariar esta rendência devermos recorrer a problt:mas não rotineiros onde o conceito 
imagem seja insuficiente para levar a cabo a resolução dos mesmos. 

Colocam-se algumas questões quando trabalhamos com estes conceitos e pretendemo:; 
inferir a sua constituição. Uma delas prende-se com a noção de conceito imagem temporário. 
Segundo Vinner (1983), em tarefas intelectuais específicas, por vezes, apenas partes do 
conceito imagem ou do conceito definição são activadas. Desta forma o conceito imagem ou 
o conceito definição não podem ser determinados pela simples observação de um compor
tamento específico, podendo, no entanto, falar-se daquela parte da célula que foi activada. 
Por exemplo, se pedirmos a alguém para desenhar um quadrilátero tal que ao traçar uma 63 
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recta seja possível dividi-lo em quatro triângulos, é possível que ela apenas pense em 
quadriláteros simples, onde os lados não se intersectem. Ao pensar desta forma não vai ser 
possível dar uma resposta sarisfatória à questão, pelo 4ut· se pode considerar que o seu 
conceito imagem temporário não inclui os quadrilátetos que apresentam formas mais 
complexas, embora o seu conceiro imagem permanente os possa incluir. Outro fenómeno 
que pode ocorrer quando consideramos o modelo de Vinner, é designado por compartimentaf'ão 
(Vinner, Hershkowitz e Bruckeimer, 1981; Vinner e Dreyfus, 1989). Este fenómeno ocorre 
quando a pessoa tem dois esquemas diferentes na sua estrutura cognitiva que são poten
cialmente conflituosos. Por exemplo um aluno pode referir a definição formal de função 
quando a mesma lhe é pedida, mas, quando está envolvido em tarefas de construção ou 
identificação, o seu comportamento pode ser baseado no seu conceiro imagem de fórmula ou 
de gráfico. Este comportamento inconsistente pode ser considerado um caso específico de 
compartimentação. Pode acontecer que, por vezes, uma dada situação não estimule o 
eS4uema mais relevante acabando por ser activado um outro menos relevante. Por exemplo, 
os alunos podem usar a definição formal de função e aceitar que certas correspondências 
descontínuas são funções, mas quando se pede uma justificação, não usam a definição, 
argumentando apenas que se trata de uma função descontínua (ViOller e Dreyfus, 1989). 

Os termos conceiro definição c conceiro imagem são centrais na explicação do processo 
cognitivo da formação dos conceiros para Vinner. Tal! também recorre a estes termos, 
havendo algumas diferenças na forma como eles são abordados, revelando uma concepção dos 
objectos matemáticos diferente da apresentada por Vinner. Segundo Tal! (2003), para 
Vinner, o conceito imagem é uma expetiência mental do investigador ao procurar analisar o 
que acontece quando os alunos se focam de formas diferentes nas imagens e nas definições, 
podendo induzir-se que para ele a mente está separada do cérebro. É neste contexto que ele 
define a existência Je células diferentes na estrutura cognitiva que servem de base ao seu 
modelo de formação dos conceitos. Para Tal! a mente é pensada como a forma como o cérebro 
trabalha, pelo que ela é uma parte indivisível da estrutura do cérebro. Assim, em vez de uma 
separação entre conceiro definição e conceiro imagem, como proposto por Vinner, TaU 
considera que o conceito definição não é mais do que uma parcela do conceitO imagem total 
que existe na nossa mente. Assim, para ele, o conceito imagem descreve a estrutura cognitiva 
rotai que é associada ao conceito, formulação muito próxima da explicitada anteriormente, 
enquanto que o conceito definição adquire um estatuto que não se cinge apenas à definição 
formal tal como ela é concebida pelos matemáticos. Tal! remete a sua abordagem para um 
texto de 1981 onde ele e Vinner referem o conceito definição como sendo a forma das 
palavras usadas para especificar o conceito (TaU e Vinner, 1981), mas onde este pode ser 
aprendido pelo indivíduo de uma forma rotineira ou de um modo mais significante, sendo 
assim relacionado em maior ou menor grau com o conceiro global em estudo. Pode ainda ser 
uma reconstrução pessoal da definição por parte do indivíduo, assumindo a forma das 
palavras que ele usa para transmitir a explicação do seu conceitO imagem evocado. Quer o 
conceiro definição seja dado ao indivíduo quer seja consrruído por ele próprio pode variar ao 
longo do tempo. Desta forma o conceito definição pessoal pode diferir do conceito definição 

64 formal cuja característica principal é a de ser aceite pela comunidade de matemáticos. 
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Assim, para cada indivíduo, o conceito definição gera o seu próprio conceito imagem, pelo 
que TaU e Vinner consideram ser possível falar de imagem do conceito definição e, portanco, este 
pode ser considerado uma parte do conceito imagem. Para aiguns indivíduos ele pode não 
existir ou estar vazio. Para outros ele pode ou não ser coerencemence relacionado com as 
outras partes do conceito imagem. Por exemplo, o conceito definição de uma função em 
Matemática pode ser considerado como "uma relação encre dois conjuntos A e B em que cada 
elemenco de A está relacionado com um e um só elemenco de B n

. Mas os alunos que 
estudaram funções podem ou não lembrar-se do conceito definição e o conceito imagem 
pode incluir muitos outros aspectos, como por exemplo que a função pode ser dada por uma 
regra ou fórmula, que em diferences partes do domínio podem aparecer várias fórmulas, que 
a função pode ser represencada pelo seu gráfico ou tabela de valores, etc. Estes vários aspecros 
podem fazer ou não parte do conceito imagem do aluno. 

As noções de conceiro definição e conceiro imagem surgem assim como ferramencas que nos 
permitem analisar o modo como os conceiros matemáticos se formam na mence dos alunos. 
Tendo em conca que a observação das represencações destes conceiros manifestadas pelos 
ai nos podem traduzi-ias apenas parcialmence, é ainda assim importance que os mesmos 
sejam tidos em consideração quando se pretende compreender a forma como os conceiros 
matemáticos avançados 3ão formados. Como muiras vezes o conceiro é incroduzido com base 
na definição formal, esperando-se que esta crie um conceito imagem bastante rico e diver
sificado na mente do aluno, esta abordagem torna-se útil pois permite explicitar a qualidade 
desses mesmos conceiros imagem. 

2.2. D PLA NATUREZA DOS CONCEITOS MATEMÁTICOS E A TEORIA 
DA ~EIFICAÇÃO 

Nesta secção, parte-se do trabalho de Anna Sfard, e pretende-se traçar um quadro teórico 
que permite investigar a forma como podemos conceber os conceitos matemáticos, 
usando uma visão oncológico-psicológica. A partir da análise de diferences representações 
e definições matemáticas pode concluir-se que as noções abstractas podem ser concebidas 
de duas formas fundamentalme"nce diferences: estruturalmente, como objectos, e operacio

nalmente, como processos (Sfard, 1987, 1991, 1992; Sfard e Linchevki, 1994). Estas 
duas abordagens embora ostensivamence incompatíveis, são complementares. Vai ser 
po sível mostrar que os processos de aprendizagem podem ser explicados com base numa 
incer-relação entre as concepções operacional e estrutural das mesmas noções. Com base 
em exemplos históricos e à luz de algumas teorias cognitivas Sfard vai mostrar que a con
cepção operacional é normalmente o primeiro passo na aquisição de novas noções matemá
ticas. Através da análise dos estádios da formação dos conceiros conclui que a transição do 
modo operacional para os objeccos abstractos é um processo longo e difícil compostO pelas 
fases de interiorização, (úndensação e rei/icação que serão abordadas em pormenor mais 
adiante. 65 
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o POntO de partida para o desenvolvimento desta perspectiva parece prender-se com uma 
tomada de consciência das dificuldades dos alunos cm lidar com o processo de abstracção dos 
conceitos matemáticos (Sfard, 1987, 1989, 1991, 1992; Sfard e Linchevski, 1994). 
Reflectindo sobre estas dificuldades, Sfard admire que elas possam estar relacionadas com a 
génese dos ptóprios objectos matemáticos. Para compreender este fenómeno ela considera 
que há uma questão fundamental que deve ser colocada: "como é que a abstracção matemá
tica difere dos outros tipos de abstracção na sua natun;za, na forma como se desenvolve e nas 
suas funções e aplicações)". 

Na tentativa de responder a esta questão a autora avança no sentido de uma teotia que 
envolva em simultâneo a Filosofia e a Psicologia da Ma.temática, que dê a mesma atenção à 
matemática em pensamento e à matemática pensada, ambas como processo e produto. Para 
isso ela vai analisar os discursos dos matemáticos na viragem dos séculos XIX-XX relativos 
aos prohlemas fundamentais sobre a natureza do pensamento matemático e "compreender 
com profundidade os processos psicológicos no seio dos quais tais processos emergem" 
(Sfard, 1991, p. 2) usando para tal a epistemologia genética piagetiana. É neste contextO que 
a autora considera estar perante uma perspectiva ontológico-psicológica, pois tenta abordar 
em simultâneo a natureza das entidades matemáticas - aspecto ontológico - a forma como 
estas são compreendidas pelo indivíduo - aspecto psicológico. 

Nesta abordagem, a autOra considera que os matemáticos descrevem propriedades de 
conjuntOs e números, tal como um cientista apresenta a estrutura das moléculas ou dos 
crisrais. Sfard (991) considera no entanto que, ao contrário do cientista, os constructos 
matemáticos avançados são totalmente inacessíveis aus nossos sentidos (apenas podem ser 
vistos pelos olhos da mente). Assim, quando desenhamos uma função ou escrevemos um 
número estamos a realçar que o signo no papel não é mais do que uma das muitas repre
sentações possíveis daquela entidade abstracra que por si só não pode ser vista nem tocada. 
A possibilidade de alguém ser capaz de ver estes objectos invisíveis parece ser uma com
pon<.:nte essencial da capacidade matemática, enquanto que a falta desta capacidade pode ser 
uma das principais razões para que a matemática pareça praticamente impermeável para 
muitas "mentes bem formadas" (Sfard, 1991, p. 3). Este tipo de concepção, que parece 
prevalecer na mattmática actual, é designada pela autora como concepção estrutural e 
assenta na capa.cidade de ver uma entidade matemática como um objecto, o que significa ser 
capaz de o referir como se ele fosse uma coisa real- uma estrutura estática que existe algures 
no espaço e no tempo. Ela pode ser, também, caracterizada pelo facto de permitir reconhecer 
a idc:ia num ápice e de a manipular como um todo, sem entrar em detalhes. 

Esta não é no entanto a única forma de conceber as noções matemáticas. Por vezes, é possível 
encontrar definições em livros de textO que revelam uma abordagem bastante diferente. Por 
exemplo, em VéZ de definir uma função como um conjunto de pares ordenados, ela aparece 
ligada a um certo procc:sso computacional ou como um método de obter um sistema de outro. 
Este tipo de abordagem refere-se essencialmente a processos, algoritmos e acções reflectindo uma 
runcepção operarion,lI da noção (Sfard, 1991). Assim, interpretar a noção como um processo 

GG implica olhá-la como uma entidade potencial que se manifesta através de uma sequência de 
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acções. Temos assim que, enquanto a concepção estrutural é eseática, lOstantânea e integra
tiva, a operacional é dinâmica, sequencial e detalhada. Apesar das diferenças entre as duas 
concepções a autora considera que elas não são mutuamentel:xclusivas. Embora ostensiva
mente incompatíveis, elas são de facto complementares e indispensávl:is para uma com
preensão profunda da Maremática. Esta dualidade das noções matemáticas pode ser vista não 
apenas nas descrições verbais, mas sobrerudo através dos vários eipos de rl:presencações 
simbólicas, onde algumas parecem ser mais suscepcíveis de interpretação estrutural qUt outras. 

Tomando como exemplo a função y=3x4 (figura 5) podemos ver que três representações 
distintas podem conduzir a abordagens bastante diferentes. O programa de computador 
cotresponde a uma concepção operacional uma vez que apresenta a função como um processo 
computacional. 

Figure 5. Diferentes represencaçães de uma função (adaptado de Sfard, 1991, p. 6). 

Gráfico Expressão algébrica Programa de computador 
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10 INPUT X 

\) 
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30 FOR I I TO 4 
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60 Y = 3' Y 

x 

I 
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A representação gráfica parece corresponder a uma abordagem estrutural, pois há uma infi
nidade de componences da função que aparecem combinadas numa linha regular podendo 
ser interpretadas como um todo integrado. A representação algébrica pode ser interpretada 
de ambas as formas, como operacional pelo facto de poJer descrever de forma concisa deeer
minados cálculos ou como estrmural se pensarmos numa relação estática entrt duas 
magnirudes. As vantagens desta abordagem estão (a) no facto de ela se focar na narureza das 
entidades matemáticas (resultado oncológico) tal como são percebidas pelo indivíduo 
(perspectiva psicológica) e (b) em vez de decompor o conhecimento em componente~ 

separadas, tenta uma abordagem onde prevalece a complemencaridade das duas perspectivas. 
É neste sencido que Sfard prefere falar de dualidade em vez de dicotomia, quando se refere às 
concepções esrrutural e operacional. 

Quando falamos sobre objectos maremáticos devemos ser capazes de lidar com produtos de 
alguns processos sem estarmos preocupados com os próprios processos. Esta capacidade 
parece apomar no sentido de que a abordagem estrutural deve ser vista como um estado mais 
avançado do desenvolvimemo dos conceieos. É a parei r da análise histórica da formação de 
alguns conceitos maremáticos que Sfard vai defender a conjecrura de que a concepção 67 
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operacional deve preceder a estrutural. Tomando como exemplo a noção de número, a autora 
mostra a exisrência da concepção operacional muito antes da sua concepção estrutural ter 
sido estabdecida. A figura 6 sintetiza a evolução histórica da noção de número como um 
processo cíclico em que a mesma sequência de acontecimentos pode ser observada repetidas 
vezes, dando origem a um novo tipo de número. Os segmentos recorrentes representam um 
processo mais ou menos lento que é composto de três fases (Sfard, 1991): 

(1)	 um esrádio pré-conceptual onde os maremáricos escão a usar certas operações sobre 
os números já conhecidos, onde as manipulações rotineiras são apenas tratadas como 
processos; 

(2) um longo período com uma abordagem predominantemente operacional, durante a 
qual um novo tipo de número começa a emergir fora dos processos familiares. Neste 
estádio é introduzido um nome para o novo número, que não passa de um nome 
fictício para realizar certas operações em vez de ter o significaJo de um objecto "real"; 

(3) a fase	 estrutural, quando o número em questão é eventualmente aceite como um 
objecto matemático acabado. 

Figure 6. Desenvolvimento do conceito de número segundo Sfard (1991, p. 13). 
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Em resumo, a hisrória dos números pode ser inrerpretada como uma cadeia de transições das 
concepções operacionais pata as estruturais. Os processos realizados sobre determinados 
objectos absttaccos vão-se convertendo num todo compacto, (ou reificcrdos como veremos 
adianre), para se tomarem num novo tipo de constructos estáticos independenres. Para Sfard 
este tipo de modelo pode ser aplicado a muitas outras ideias matemáticas. 

o processo da formação dos conceitos, baseado na perspectiva do desenvolvimento histórico, 
surge assim composto por três estádios que correspondem a três graus de estruturação 
crescenre: interiorização, condensação e reificoção, como esquematizado na figura 7 (Sfard, 1991). 

No estádio de interiorização o indivíJuo familiariza-se com os processos que evenrualmenre 
vão dar origem a um novo conceito. Por exemplo podemos considerar o proCtSSO de contar 
que conduz aos números naturais, a subtracção como forma de levar aos números negativos 
ou a manipulação algébrica que pode levar às funr::ões. Estes processos e operações são 
realizados sobre objectos matemáticos de nível inferior e gradualmenre o indivíduo vai 
ficando perito na sua realização. No caso dos números negativos será o estádio em qUt o 
indivíduo realiza subtracções com dtsrreza. No caso dos números complexos será quando ele 
conseguir adquirir uma alta competência no uso de raízes quadradas. 

Figure 7. Modelo de fotmação dos conceitos (Sfard, 1991, p. 22). 
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A fase da condensação é um período de compressão de longas sequências de operações em 
unidades mais fáceis de manejar. Os indivíduos mostram-se cada vez mais capazes de pensar 
sobre um dado processo como um todo sem senrirem necessidade de entrar em detalhes. 
:\ nesta fase que podemos considerar que nascem os novos conceitos. Graças à condensação 
poc1cmos considerar que a combinação entre vários processos, a realização de comparações e 
a generalização se tornam muito mais fáceis. O progresso neste estádio pode manifestar-se 
por veze~ na facilidade em alternar entre as diferentes representações do conceito. No caso 
dos números negarivos a condensação pode ser manifestada por exemplo na habilidade dos 
alunos em realizarem manipulações aritméticas tai, como adicionar ou multiplicar números 
negativos e positivos. 

A fase da condensação dura enquanto a nova entidade permanecer firmemente ligada a um 
determinado processo. Apenas qua'ldo a pessoa for capaz de conceber a noção como um 
objecto acabado é que podemos dizer que o conceito foi reificado. A rei/icação refere-se à 
súbita capacidade para ver algo familiar de uma forma totalmente nova. O indivíduo 
consegue suoitamente ver uma nova elltidade matemática como um objecto completo e 
alltónomo com significado próprio. Assim, enquanto a interiorização e a condensação são 
mudan,:as graduais e quanti tativas a reificação é um salto instantâneo: o processo solidifica 
num objecto, numa estrutura estática. A nova enridade é rapidamente desligada do processo 
que lhe deu origem e começa a adquirir o seu significado pelo faeco de pertencer a uma 
dt:terminada categoria. Este estádio e também o ponto onde começa a interiorização de 
conceitos de nível superior. Por exemplo no caso dos números negarivos a reificação reside 
no faeco de o indivíduo ser capaz de os trarar como um subconjunto do anel dos inteiros (sem 
necessariamente ter consciência da definição formal de anel). No caso das funções a reificação 
pude ~er evidenciada pela capacidade em resolver equações em que as incógnitas são funções 
(equações diferenciais, equações com parâmeuos), pela disponibilidade em falar sobre 
propriedades gerais de diferentes processos que podem ser realizados sobre funções (com
posição, inversão) ou admitir que o cálculo não é uma caraecerística necessária dos conjuntos 
de pares ordenados que são vistos como funções. Pela forma como o modelo é apresentado 
deve ~er entendido como uma hierarquia, o que implica que um estádio não pode ser 
atingido antes de todos os passos anteriores serem dados (figura 7). Esre processo de 
formação dos conceitos cem algumas condicionantes. Uma delas assenta no papel potencial 
do~ nomes, símbolos, gráficos e outras representações nas fases da condensação e reificação. 
Por exemplo a introdução da reeca real pode ser vista como fulcral para a reificação dos 
números negativo,- ou a utilização do plano de Argand pode ser vista como um passo 
decisivo para tornar os números complexos em objectos matemáticos legítimos (Sfard, 
1991). Outra l.Juestão importanre que ~e coloca, quer na identificação dos vários estádios 
propostos no modelo de ::ifard, quer na utilIzação do mesmo para analisar dados empíricos 
prende-se com o faeco de estarmos a lidar com as crenças implícitas dos alunos sobre a 
nacureza dos objectos matemáticos. Como não podemos investigar o problema de forma 
Jirecta, será necessário recorrer às características externas manifestadas pelos comporta
mentos, aticudes e capacidades dos alunos. O resultado desta abordagem pode assim servir 
como uma ferramenta de diagnóstico ou mesmo de medida da habilidade dos alunos para 
pensarem estruturalmente sobre um dado conceito (Sfard, 1991, 1992). 70 
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Este modelo de formação dos conceitos implica que certas noções matemáticas devem ser 
consideradas como completamente desenvolvidas apenas quando puderem ser concebidas 
quer operacional quer estruturalmente. Emhora uma concepção operacional seja muitas 
vezes suficiente para a compreensão do conceito, o desenvolvimento de uma concepção 
estrutural vem proporcionar um decréscimo de do esforço cognitivo acompanhado de um 
aumento de eficácia da sua utilização na resolução de problt:mas. 

2.3.	 Tl!tANSIÇÃO DO PENSAMENTO PROCESSUAL PARA 
PE;NSAMENTO CONCEPTUAL E A IMPORTÂNCIA DO SIMBOLISMO 

ma outra perspectiva sobre a construção do conhecimento matemático é defendida por 
David TaU (995) e baseia-se na forma como a espécie humana a partir de actividades na 
interacção com o meio consegue desenvolver conceitos abstractos bastante subtis. Como já 
vimos atrás (ponto 1) ele considera que este desenvolvimento começa com a capacidade de 
jlerceber coisas, agir sobre elas e reflectir sobre estas acções para construir teorias. É uma visão 
onde a percepção, a acção e a reflexão ocorrem segundo várias combinações num dado 
momento e o foco numa delas pode levar a tipos de matemática diferentes. Um destes tipos 
de matemática é a Matemática Simbólica que se desenvolve no sentido de constituir a 
Matemática Axiomática (TaU, 1999; Tal! e outrOS, 2001). É partindo da acção sobre o 
mundo que se chega ao aparecimento da Matemática Simbólica. Dada a natureza deste tipo 
de desenvolvimento conceptual os símbolos têm um papel fundamental. Eles permitem que 
o ser humano disponha de uma forma incrivelmente simples de bdar com quantidades para 
calcular, resolver problemas e fazer prognósticos. De uma forma simples eles servem de 
charneira entre pensar o símbolo como um conceito (como um número) ou como um pro
cesso (como contar). Isto permite-nos pensar sobre os símbolos como entidades manipulá
veis para fazer matemárica. 

São várias as situações em 4U~ os símbolos permitem comutar entre processo e conceito. 
Segundo TaU e outros (2001) o quadro seguinte (quadro 1) mostra-nos alguns exemplos: 

Quadro 1. Símbolos como processos e conceitus 

Símholo Processo Conceicc 

5 contar número 

1+3 adição Soma 

f(x) diferenciação derivada 

Jf (x)dx integração integral 

71Nota: Adaptado de 1,ti I e ourros (2001, p84). 
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Esta dupla utilização do símbolo como processo e conceito começa muitas vezes com a 
familiarização com o processo, que resulta normalmente de procedimentos inicialmente 
realizados passo a passo e, posteriormente, executados sem necessidade de uma atenção 
consciente para detalhes que, por vezes, são bastante sofisticados. Por exemplo, contar, é um 
processo complexo de verbalizar uma sequência de números e, ao mesmo tempo, apontar 
para objectos numa colecção um a um. Quando uma criança conta um número de maçãs, ela 
pode dizer "três é uma, duas, três maçãs". A medida que isro se torna uma rotina a contagem 
pode ser feita em silêncio, "[uma, duas} três maçãs", sendo depois comprimido em "... três 
maçãs". Desta forma o processo de contar é comprimido no conceito de número. 

o símbolo é visto como algo que é percepcionado pelos sentidos. Ele pode ser representado 
de várias formas, escriro, falado, visto ou ouvido, mas do ponto de vista te6rico o que é 
importame na representação física é a forma como ele é interpretado pelos diferentes 
ind,víduos ou pelo mesmo indivíduo em alturas diferentes. Para Gray e TaU (1994) reveste-se 
de especial importância o facto de o mesmo símbolo poder ser concebido como 
representando um processo ou um objecto. São vários os exemplos onde podemos verificar o 
uso ambíguo dos símbolos: 

o símbolo 4x3 pode representar o processo da adição repetida, pode ser e.'ecutado para 
obter o ptoduto de quatro por três e designar o número 12, 

A notação j(x)~ x 2-3 serve ao mesmo tempo para calcular o v~: lor da função para um 
valor particular de x e encerra em si o conceito de função para um valor geral de x. 

Os matemáticos raramente falam sobre esta ambiguidade. No ent~: oro Gray e Tal! consi
deram que a ambiguidade na interpretação do simbolismo de uma fO'ma flexível está na raiz 
do pensamento matemático com sucesso (1994). Os autores colocam mesmo a hipótese de a 
falta desta ambiguidade levar à utilização, de forma absurda, de procedimentos que precisam 
de ser lemhrados como instrumentos separados no seu próprio contexco (por exemplo: fazer a 
multiplicação ames da adição, o ptoduto de dois negativos dá um positivo ou somar a mesma 
quantidade de ambos os lados). Gray e Tal! (1994) admitem como conjecrura que a dualidade 
na utilização da nOtação como processo e conceito habilita os mais capazes a tratar os processos 
matemáticos com base numa relação de sujeição aos conceiros. Para os matemáticos, em vez 
de terem de lidar conscientemente com esta dualidade de conceiro e processo, usam esta 
forma ambígua sobre o simbolismo para os processos e os produtos. Ues parecem simplificar 
O assumo substituindo a complexidade cogniriva da dualidade processo-conceito pela conve
niência das notações da ambiguidade processo-produto. 

Sray e TaU (1994) consideram assim que a ambiguidade do simbolismo expressa na dualidade 
flexível entre processo e conceito não é completamente utilizada se a distinção entre ambos se 
mantiver sempre presente. É necessário que haja uma combinação cognitiva de processo e 
conceito com a sua terminologia própria. Para tal, os autores recorrem à palavra proceito (procept) 
para se referirem ao conjunro de conceito e processo representados pelo mesmo símbolo. 
ü m proceito elementar será pois uma amálgama de três componentes: um p,'ocesso que pro
duz um objecto matemático e um símbolo que representa ao mesmo tempo o processo e o objecto. 72 
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Para reflectir esta crescente flexibilidade de uma dada noção e a versatilidade dos processos 
de pensamento, Gray e Tal! apresentam aquilo a que chamam uma extensão da definição: 
Umproceito consiste numa colecção deproceitos elementares que têm o mesmo objecto. Como 
exemplo podemos falar por exemplo do proceito 6. Ele inclui o processo de contar 6 e a 
colecção de outras tepresentações tais como 3+3, 2,-4,'í-<-2, 3x2, 8-2, etc. Todos estes 
símbolos podem ser considerados para tepresentar o mesmo objecto indicando ainda a forma 
flexível de como o 6 pode ser decomposro ou recombinado usando diferentes processos. 

Podemos também considerar que matematicamente há uma relação de equivalência entre 
proceitos elementares, basta para tal que eles representem o mesmo objecto e assim sendo 
podemos definir uma classe de equivalência de proceitOs elementares. Os aurores 
consideram, no enranro, que este tipo de precisão só vem complicar a realidade cognitiva. 
Segundo eles a natureza do proceito depenue do crescimento cognitivo do indivíduo. Um 
proceiro elementar é vistO como um primeiro estádio num crescimenro dinâmico do 
proceito em vez de um elemento de uma classe de equivalência. Podemos considerar 
inicialmente o número como um proceito elementar. Por exemplo o símbolo 3 pode recordar 
o processo de contar "um, dois, três" e o próprio número. A palavra três ou o seu símbolo 
pode ser falada, ouvil,a ou escrita. Estas formas de comunicação em conjunto com as 
operações da aritm<:tica permit'_:m a partilha do símbolo de tal forma que, mesmo tratando-se: 
de um conceiro abstractO, de desempenha um papel real como um objectO físico. Os pro
ceiros são assim considerados como a raiz da capacidade humana para manipular ideias 
maremáticas em aritmética, álgebta e outras teorias que envolvam a manipulação ue símbo
los (Gray e Tal!, J991; Tal! e uutros, 2001). 

Para explicar o desempenho nos processos matemáticos Gray e Tal! (J 994) partem da natureza 
das actividades matem/.ticas onde os termos procedimento, processo e proceitO representam 
uma sequência no desenvolvimento cada VeZ mais sofisticada. Assim, o termo procedimento é 
usado para exprimir uma sequência específica de passos que conduzem a outro passo. Podemos 
dizer que se trata de um algo! itmo específico para implementar um processo. Por exemplo 
contar para a /remei pode ser visto como um procedimento para realizar o processo de adição. 
O termo processo é lIsa,!o num ,entidO mais geral e inclui qualquer número de procedimentos 
que têm o mesmo efeiro. Ele não tem que ser executado no pensamenro quando o referimos 
e pode ser tealizado de várias formas. Por exemplo o processo de uerivação da função 1 - ;," 

pode ser feito por vários procrdimentos como a regra uo quociente, a regra do prod~to 

(ú -x2)x(.;,.) ou a ~;lmplificação para:x2 + 1 antes da derivação. Assim, segundo Tal! e 

outros (2001) com o conhecimento de um procedimentO específico o indivíduo pode fazer 
um cálculo ou uma manipula(:ão. Se tiver uma ou mais alternativas possíveis permite-lhe 
uma maior flexibilidade: e eficiência para escolher o caminho mais apropriado para um dado 

<\ O procedimento contar para a frente (coIJnt-on) refere-se à {arma como a criança pode realizar a cOlllagcm de dois 

conjuntos de objectos. Supondo que ela está perante dois conjuntos, um com trê. e ourro com dois objectos, <,ste 

procedimento pressupõe que ela considera o grupo dos primeiros três seguindo depois a comagem dos restames dois 

como sendo o quarto e o quinto. 73 
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propósito. Mas ser capaz de pensar sobre o simbolismo como uma eIltidade permite entender 
a matemática de uma forma comprimida e manejável, movendo-se facilmente entre processo 
e conceito. Esta abordagem pode ser esquematicamente traduzida pela figura 8, onde é 
pos:;ível observar uma cn.:scente sofisticação do desenvolvimc'nto proceptual com o tempo. 

Figure 8. Desenvolvimento na execução dos processos matemáticos 
(adapta<:lo de Tal! e outros, 2001, p. 89). 
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o 
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Sofisticação do desenvolvimento 

No topo da figura podemos considerar representado um e::pectro de realização no qual é 
possível, em certos esrados, ter alunos com diferentes capacidades a realizar com sucesso um 
dado problema rorineiro, ainda que o possível desenvolvimento futuro seja bastante 
diferente. Estes autores consideram que os alunos que estão mais orientados para o 
desenvolvimento de procedimentos focam a sua atenção nos passos (dos procedimentos) 
enquanto que os que vêem o simbolismo como processos ou conceitos têm um 
processamento cognitivo mais eficiente. Ao longo do tempo, com o encontro de novas 
tarefas, vai havendo cada vez mais tendência para o pensamento processual. Isto significa que 
aquel<.:s que focam a sua atenção essencialmente no pmcessual têm cada vez mais 
dificuldades em aprender novos conceiros matemáticos, enquanto que os mais capazes se 
focam principalmeme nas qualidades essenciais do simbolismo que consiste em vê-lo COfiO 

processo e conceito ao mesmo tempo. 74 
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Se pensarmos por exemplo no símbolo 3 verificamos que ele enriquece o seu significado 
através da ligação a aspectos relativos a procedimentos, tais como o de contar e a aspectos 
concepruais onde o mesmo objecto é representado por diferentes símbolos como 2 + 1 ou 4-1 
que fazem parte do praceito 3. Estas diferentes formas de combinar e dar riqueza à esuutura 
conceprual do símbolo 3, que vem da combinação dos pensamentos conceptual e processual, 
é designada por Gray e Tall (1994) como sendo o pensamento proceptua! (proceptual thinking). 
O pensamento proceptual pode ser caracterizado pela habilidade de comprimir tases na 
manipulação dos símbolos por forma a que estes sejam visros como objectos que podem ser 
decomposros e recombinados de forma flexível; enquanto que o pensamento processual pode 
ser caracterizado por se focar no procedimento e na ajuda física ou quase física que o suporta. 
O pensamento proceptual desempenha assim um papel fundamental na compreensão dos 
cpnceitos matemáticos sendo o simbolismo e a sua ambiguidade o veículo privilegiado para 
o desenvolvimento deste pensamenro. 

2.4. ORlA APOS 

Na procura dos processos pelos quais consuuimos os concei ros matemáticos. e na procura da 
natureza das entidades cognitivas consuuidas nestes processos, Dubinsky baseia-se nas 
teorias da construção cognitiva desenvolvidas por Piaget para as crianças e propõe a teoria 
APOS para descrever como as acções são interiorizadas em processos e depois capsuladas como 
objectos mentais que têm um lugar próprio em esuuturas cognitivas mai~ sofisticadas, os 
esquemas. Ele usa assim o mérodo proposro para a construção da matemática elementar e 
estende-o à matemática avançada. 

Segundo Dubinsky (1991) a teoria APOS (aerions, processes, objects, shemas) surgiu na 
tentativa de compreender o mecanismo da abstracção reflexiva, inuoduzido por Piaget para 
descrever o desenvolvimento do pensamento lógico nas crianças e estender esta ideia aos 
conceitos matemáticos mais avançados. Nesta perspectiva, Dubinsky parte da distinção feita 
por Piaget que inclui três espécies de absuacção: a abstracção empírica, a abstracção pseudo-empírzca 
e a abstracção reflexiva (Beth e Piaget, 1961; Piaget, 1977; Piaget e Garcia, 1987) Na abstrac
ção empírica o sujeito observa um número de objectos e abstrai uma propriedade comum. 
A abstracção pseudo-empírica prossegue da mesma forma depois das acções terem sido 
realizadas no objecto. A abstracção reflexiva é mais complicada uma vez que ele auihui o 
desenvolvimento das estruturas cognitivas a este tipo de abstracção. Do ponto de vista psico
lógico, Piaget considera que as novas consrruções matemáticas têm a sua origem na abstrac
ção reflexiva. Assim, ele considera-a como sendo o método donde derivam todas as estruturas 
lógico-matemáticas e que, ela por si só, suporta roda a construção lógico-matemática. 

Estes diferentes tipos de abstracção não são independentes. Por um lado, as acções que levam 
à abstracção pseudo-empirica e reflexiva são realizadas em objectos cujas propriedades o 
sujeito só vem a conhecer através da abstracção empírica. Por outro lado, a abstracção 
empírica só ' possível através da assimilação de esquemas que foram construídos pela 75 
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abstracção reflexiva. Esta interd(;pendência mútua pode ser resumida da seguinte forma: a 
abstracção empírica e pseudo-empírica obtêm conhecimento de objectos pela realização (ou 
imaginação) de acções sobre eles. A abstracção reflexiva Interiotiza e coordena estas acções 
para formar novas acções e por fim novos objeCtos (que podem não ser físicos mas sim 
matemáticos como uma função ou um grupo). A abstracção empírica extrai dados destes 
novos objectos através de acções mentais sobre eles e assim por diante. 

Dubinsky (199]) considera que a matemática de nível superior não é feita por nenhuma 
espécie de aplicação directa da abstracção reflexiva, mas antes que quando propriamente 
compreendida a abstracção reflexiva aparece como uma descrição do mecanismo de 
desenvolvimento do p(;nsamento intelectual. Considerando vários exemplos de abstracção 

reflexiva como métodos de construção, Dubinsky considera que podemos isolar quatro 
espécies diferentes de construção que poderão ser importantes para os ptoces os envolvidos 
no pensamento matemático quer a nível sup(;tior ou elementar, que ele designa por 

pensamento matemático avançado. A estas quatro junta ainda uma quinta que Piaget 
considera uma extensão, mas que não é para ele parte da abstracção reflexiva. As cinco 
espécies de construção são: 

Interiorização - com o aparecimento da capacidade de usat símbolos, linguagem, 
desenhos (; imagens mentais, a criança desenvolve abstracçõe·; refl(;xivas para repre
sentar, isto é, para construir processos internos como forma de fazer sentido na 

percepção dos fenómenos. 

Coordenação - aparece em situaçõfs que envolvem a composição ou coordenação de do's 

ou mais processos para construir um novo. 

Capsular (encapsulation no otiginal) - corresponde à capsulação ou conversão de um 
processo (dinâmico) num objecto (estático). 

G'eneralização - quando um indivíduo aprende a aplicar um esquema existente a uma 
vasta colecção de fenóm(;nos, pod(;mos dizer que o esquema foi generalizado. 

Rwersibilidade - uma vez que o processo existe internamente é possível, para o sujeito, 
pensar nele ao contrário, não necessariamente no sentido de o anular, mas como meio 
de construir um novo processo que consiste em inverter o processo original. 

De uma forma resumida, Dubinsky (1991) define a abstracção reflexiva como a construção 

de objectos mentais e de acções mentais sobre estes objectos. É com base nesta perspectiva 
que ele faz uma extensão da abstracção rdlexiva e das suas construções ao pensamento 

matemático avançado. 

Como base de partida, C:ottrill e outros (1996) consideram que o conhecimento matemático 
é uma tendência individual para r(;sponder, num contexto social, a um determinado problema 

76 pela construção, reconstrução e organização na sua mente. de processos matemáticos e 
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objectos com os quais se lida com a situação. Com base nesta perspectiva eles consideram 
três tipos gerais de conhecimento maremático, as acções, os processos e os objectos, qUI: estão 
organizados em estruturas que designam por esquemas. A figura 9 representa de forma 
condensada o processo de construção dos esquemas (Dubinsky, 1991). 

Figure 9. Esquemas e a sua construção (adaptado de Dubinsky, 1991, p. 107). 
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Interiorização 

Acção 

OBJECTOS PROCESSOS 

Coordenação 
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A TeOl'ia APOS diz assim respeito ao desenvolvimentu destes ripos de conhecimento que 
estes autores descrevem da seguinte forma (Corrrill e outros, 1996): 

Uma acção é qualquer transformação física ou mental de objectos para obrer outros 
objectos. Ela ocorre como reacção a esrímulos que o indivíduo percebe como externos. 
Pode tratar-se de uma resposra simples como um reflexo físico ou do recurso a factos 
que estão na memória. Pode ainda set uma resposta com vários passos, mas cada um 
deles está encadeado nos anteriores sem que haja um controle consciente da 
transformação. Podemos tomar como exemplo o facto de termos uma função definida 
pOt uma fórmula e calculamos a imagem de um determinado ponto. Quando o 
indivíduo reflecte sobre uma acção deve começar a estabelecer um controle consciente 
sobre ela. Podemos então dizer que a acção foi interiorizada e passou a ser um processo. 

Um processo é a transformação de um objecto (ou objectos) cuja característica imporcanre 
é o controle da transformação pelo indivíduo, no sentido em que ele é capaz de 
descrever ou reflectir sobre todos os passos da transformação sem cer que os realizar. Por 
exemplo uma função pode ser pensada como transformando dados que recebe (objecros) 
noutros que são as imagens sem haver necessariamente cálculos específicos. Uma vez 
conscruído um processo, o indivíduo pode transformá-lo de várias formas. Ele pode ser 
revertido (reversed) ou pode ser coordenado com outros processos. A coordenação pode 
levar a novos processos (por exemplo, a composição de funções) ou à ligação entre eles 
para formar um esquema. Com a reflexão do indivíduo sobre o acto de transformar 
processos, estes começam a tornar-se objectos. 77 
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Um objecto é construído através do caps1flar (mcapstllatiúi2) de um processo. Esta capsu

lação é alcançada quando o indivíduo está atento à Lotalidade do processo, percebe 

que transformações podem agir sobre ele e é capaz de construir tais transformações. 

Os objectos podem ser descaps1flados para obter os proCI"SSOS dos quais eles provêm e é 

importante em matemática que os indivíduos sejam capazes de fazer este movimento 

nos dois sentidos entre a concepção do objecto e o processo de uma dada ideia 

matemática. Podemos tomar como exemplo o facto de um indi·.'íduo pensar sobre uma 

função como um objecto quando pensa formar uma nova funcão pela adição de duas 

outras sem se referir a nenhum exemplo específico. 

Um esquema é uma colecção coerente de acções, processos, objectos e outros esquemas 

que estão de alguma forma ligados e permitem suportar a resolução de um dado 

problema. Tal como nos processos um indivíduo pode reflectir sobre um esquema e 

transformá-lo podendo mesmo acontecer que O esquema se transforme num novo 

objecto. Assim, podemos considerar pelo menos duas formas de construir objectos: a 

partir dos processos e a partir dos esquemas. No desenvolvimento da teoria considera-se 

que os objectos podem ser transformados por acções de nível superior, levando a novos 

processos, objectos e esquemas. Assim, a expansão dos esquemas pode ser representada 

por uma espiral de acções, processos e objectos. 

Mais recentemente, Dubinsky (2003) apresenta o mesmo esquema da figura 9, figura 10, 

cuja principal alteração se verifica na seta inferior que passou a ter um duplo sentido, 

reforçando a importância do capsular e descapsular no balanço entre processos e objectos. Ao 

lidar com os processos foi também alterado o nome anteriormente atribuído à reversão que 

passou a ser designada por inversão. 

Figure 10. Versão actualizada dos esquemas e da sua construção. 
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Segundo Dubinsky (1991) esta teotia serve, não só para descrevet a construção dos vários 
conceitos matemáticos, como pode sugerir explicações de algumas das dificuldaJe~ que os 
alunos têm com muitos destes conceitos ou mesmo influenciar na elaboração dos currículos. 

Também nesta teoria a sofisticação dos objectos matemáticos que vão sendo construídos ê 
cada vez maior tendo os símbolos um papel determiname na forma como esres objectos vão 
sendo compreendidos. A capacidade de fazer a tradução emre processos e ohjectos com base 
na capsulação e descapsulação destes coma-se um indicador do nível de comprcen::;ão do 
conceito por parte dos alunos. 

nh'\l""LU ÃO 

As teorias discutidas ao longo dcstl: texco apresentam-nos diferentes perspectivas sobre a 
forma como os alunos podem conceber os conceitos matemáticos. Todas elas se focam nos 
prOcessos mentais realizados sobre determinados objectos com vista a construir novos 
objectos. Esta construção envolve na maior parte das vezes processos de representação e 
abstracção, processos estes que caracterizam o pensamento matemático avançado. Trata-se de 
um pensamento em que os processos envolvidos são complexos, podendo manifestar-se em 
conceitos matemáticos bastante element~res. Esta visão afasta-se da proposta feita por TaU, 
que coloca o pensamento matemático avançado ao nível da Matemática Axiomática, 
aproximando-se mais das posições defendias por Dreyfus e Resnick. 

A comada de consciênci~ da existência deste tipo de pensamento matemático pode ser 
b stante útil para o l:nsino. Ao ter em conta os diferentes processos envolvidos na construção 
dos conceitos é possível desenhar modelos pedagógicos que valorizem a compreensão e não 
apenas a memorização e a repetição de procedimentos realizada muitas vezes sem compreen
s~o. Esta abordagem coloca-nos também um desafio ao nível das práticas sociais que 
a ontecem em muitas salas de aula. As normas sociais e sociomatemáticas que tegem muitas 
das aulas onde os conceitos matemáticos mais comph:xos são trabalhados (Domingos, 2005) 
terão de sofrer alterações várias, no sentido de permItir que os alunos sejam envolvidos em 
tarefas de pesquisa e descoberta, tal como aconteceu muitas vezes com os matemáricos que 
estudaram estes conceitos pela primeira vez. 

A investigação do modo como os alunos compreendem os conceitos matemáticos avançados 
e os modos de pensamento que estão envolvidos nessa compreensão também já começam a 
ser alvo de estudo sister.c1ático em Porrugal. Cirando apenas alguns deles, Domingos (2003) 
desenvolve uma categorização para analisar a compreensão de alguns conceitos matemáticos 
estudados no final do Ensino Secundário e início do Superior; Costa (2005) estuda os modos 
d pensamento visual-espacial em alunos do 10 Ciclo, desenvolvendo um modelo concepmal 
que contempla os Jiver:.üs modos de pensamento no tl:ma das transformações geométricas, 
evidenciando a complexidade presente na aprendizagem deste conceitos, t Carvalho (2006) 
que faz uma análise da qualidade com que alguns conceitos maremáticos são apresentados 
nOs manuais e colares. 79 
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o ensino e a aprendizagem podem assim beneficiar duma abordagem que contemple as 
quesrões relacionadas com o pensamento matemático avançado na medida em que pode 
alrerar muiros dos processos de ensino e modelos pedagógicos em vigot nas nossas escolas. 

A investigação deve continuar a ser dirigida para este tipo de questões de modo a poder 

ajudar neste processo de mudança que se revela fundamental para uma efectiva compreensão 
dos conceiros matemáticos por parte dos alunos. 
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A Estatística nos Conteúdos Programáticos 
Professados na Escola de Guerra Durante 
a 1.ªGuerra Mundial 

Filipe Papança 

B aCTIVO 

a objectivo desta comunicação é de retratar, 00 s<:ntido d<: morivar uma rdlexão, o ensino da 
Estatística na Escola de Guerra durante o período da primeira Guerra Mundial, numa época 
em que não existia ainda, em termos militares, uma visão unificada do ensino desta ciência. 
Descrevem-se os principais acontecimentos, que na opinião dos especialiscas, levaram ao 
despoletar do conflito, bem como os que serviram de pretexro para a entrada de Portugal na 
Guerra. E fornecida uma descrição das principais vertentes do regime provisório de 1916, 
(regime especial que enquadrou o ensino neste estabelecimento durante esre período, tendo 
CQmO objecrivo a participação de Portugal), em especial na parte que diz respeito ao ensino 
da Estatística. No final são tecidas algumas considerações sobre as consequências a nível 
económico e social da intervenção de Portugal, das suas consequências no meio casrrense e na 
própria utilização da estatística, terminaJo com a exposição de uma série de conclusões que 
se podem tetirar deste estudo. 

o 
Afirmava o filósofo Heracl.ito que "a guerra é o pai de todas as coisas"', daí que entre outras 
as ociações, a Estatística apareça também relacionada com a História militar. Na abertura Jo 
ano lectivo de 1906-1907 o Major d<: artilharia José Maria de ali veira Simões, lente da 
8." cadeira, proclama: 

"À sciencia estatística dá da guerra impulso e processos. 
A história, formou-a e orientou-a <:specializando-a, constituindo a história milirar, em 
que repousou ou fundou a ráctica." 

nd c· n~ntes ue levaram ao envolvimento de Portugal 
n I Guerra Mundial 

a assassinaro do Arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-hungaro, a 18 
de Junho de 1914 em Sarajevo, capital da Bósnia, serviu de pretexto para o desencadear de 

A guerra é o pai de todas as coisas, de todas o rei; a uns ela leva-os à lu; corno dl'USl'~;; aos outros, como homens. A uns 

ela faz escravos, aos outtOS livres. (fragmenro 53 -numeração clá'Sica; traduçào Marcel Conche). 

I 
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um conflito que há muiro se vinha desenhando, devido ao acumular de teosões enrre as 
principais potências, fruro desmesuradas ambições, tessenrimenros, rivalidades e de uma 
velha ordem que ameaçava desabar a Ljualauet momenro. 

o facro de ter sido perpetrado rudo levava e crer, com apoio S6rvio, constiruiu uma excelente 
oporrunidade para o Império Ausrro-I-Iungaro, que há muiro a sonhava esmagar, esta nação 
siruada no coração dos Balcãs, devido ao facro desta ambicionar os restos europeus do 
decadenre Império Turco. A Rússia, sua rradicional protecwra, mobiliza-se milirarmeore, 
a Alemanha declara guerra à Rússia e à França, ourra aliada histórica da Sérvja, atacando-a 
militarmente' rendo para ral que invadü a Bélgica (e o Luxe.nburgo), provocando a enrrada 
da Inglaterra, que invoca como pretexto o facto de ser signatária do tratado que garaoria 
a neurralidade deste país. O aprisionamenro de navios idemães em portos nacionais, 
(anrecedidos por uma série de escaramuças e incidenre~ mal esclarecidos em África, 
culminado com uma série de facilidades concedidas aos ingleses), em resposta a um apelo 
do governo britânico invocando a aoriga aliança, serve ele pretexto para a eorrada de 
Porrugal na guerra, alimenrado, devido à vonrade de defender as colónias e de se manrer 
como aliado incondicional da Inglarerra'. A 9 de Março de 1916 a Alemanha decla~a 

guerra a Portugal. 

A parricipação de Porrugal na guerra ficou a dever-se em grande parte à persisteore acção 

diplomárica de Afonso Costa, ministro das Finanças junto dos Ingleses e à capacidade de 

organização do general Norton de Matos, São decretadas leis que conferem poderes 
especiais ao ministério da Guerra", transferem-se avultadas verbas de outros ministérios, 
Efecruam-s\: exercícios militares nos arredores de Tanco~:, duranre rrês meses, organi

Lando-se uma divisão de instrução, comandada pelo gc.leral Fernando Tamagnini de 
Abreu c Silva, Oficiais e praças recebem formação complementar em França5, Os sinaleiros 

'Segundo o projecro milirar Alemão cuja dedsao já tinha sido tomada anos ar".es (Hisrória Ilustrada do Mundo - Jonh 

Roberrs - círculo de leitores), 

l Segundo Vasco Pulido Valente no seu livto CIiI h,rói Púrtllguês Henrique Paiva Couceiro a entrada na guerra deveu-se 

em grande medida à influência jacobina na classe polírica porruguesa. Na Históriel de Portnga! coordenada por José 

Mattoso, tal fano é acribuido sobretudo a caUSéL"i t:conômico-financeiras. 

, "Em nome da Nação, O Congresso da Republica decrrra, e eu ptomulgo, a lei seguinte: Arrigo único. São conferidas ao 

Poder Execurivo todas as faculdade" necessárias ao estado de guerra com a Alemanha, nos rermos do arrigo 26.°, n.O L4, 

da Consriruição - ordem do exército, n.O 4 (I.' série) de 25 de Março de 19l6. 

'5 "Aos ofíciais competia frequentar cursos especializados sobre as suas respectivas armas e cursos gerais, cuja 

instrução teórica e prática versava sobre táerica, tiro em carreiras reduzidas, esgrima e observação, constcução e 

reparação de trincheiras e de defesa.'. acessórias, ginástjca e jogos desportivos e, por conseguinre, nova e comple

mentar à insrrução de Tancos. Às praças a pé comperia a urilizar a espingarda inglesa Lee-Enfield (montagem e 

manejo), a metralhadora ligeira L.wiJ, os morreiros e as granadas de mão e de espingarda, desconhecidas da insrrução 

em PorrugaJ."- Barara, Manuel Themudo e Teixeira, Nuno Severiano, Nova História Militar de Porrugal. 

Segundo a mesma fonre "os oficiais serão os militares que maior resistência manifestarão à instrução ministrada pelos 

instrutOres britânicos, sargentos e milicianos minuciosos no ensino. O orgulho do oficialaro português recusará O 

aperfeiçoamento da aprendizagem de caracrerísricas inovadoras da guerra nas trincheiras e fragilizará as relações luso-brirâ

nicas ('m campanha" 84 
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recebem formação cm Inglaterra que cuntribui igualmente de forma significativa no 
transporte das tropas, colocando navios à disposição do contingente Português CCEP)6, no 
sentido de o transportar o porto de Brest, cidade portuária na costa da Bretanha, daí 
seguindo de comboio para a zona do teatro de guerra na Flandres', inJo a pé até aos 
respectivos locais de acantonamento, onde são abertas trincheiras, recebendo para tal 
instrução complementar. 

regi e Provisório de 1916 

o decreto n." 2: 314, de 4 de Abril, veio estabelecer as bases do regime transitório a 

adoptar para que os quadros do exétcito ficassem em condições de satisfazer as exigências 

da guerra em que o país iria participar. A duração dos cursos é reduzida a seis meses, 

sendo cinco de preparação efectiva e o Sl:xto reservado à preparação e realização de exames, 

deixando de haver férias e havendo aulas todos os dias com excepção dos domingos e 

feriados. 

Os cursos passariam a ser leccionados tendo como base programas reduzidos privilegiando 

as matérias em que havia imediata utilidade e absoluta necessidade. Os alunos que 

completassem o segundo ano dos respectivos cursos são graouados em aspirantes, mandados 

apresentar imediatamente às unidades e serviços a que pertencem e promovidos a alferl:s 

depois de três meses de serviço permanente, se tiverem informações comprovativas do seu 

bom comportamentO, zelo e dedicação ao serviço militar. Aos alunos dos primeiros anos 

passarão aos segundos anos dos respectivos cursos Sl:m dependência de exame, no caso de 

obterem a média geral de 10 valores. 

O regime especial estendia-se igualmente ao funcionamento das secretarias, sendo estas 

reorganizadas no sendo de acolherem maior número de alunos, sendo emitidas directrizes 
nesse sentidos. 

6 "A verdade manda que ,e diga que em França rivemos de começo uma divisão com reservas forres e depois apenas 

duas divisões incompleras, sob o POntO de visra orgânico l milirar, O que ri vemos em Novembro de 1917 nas linhas 

era uma falsificada e convencional formação de corpo d'exêreiro. Era um corpo d'exército fantasiado pelo nosso 

Esrado Maior por imposição do governo central, O que deu em resulrado não conseguirmos rer uma segunda divisão 

em termos e entr garffios a 1.;1 divisão, que era uma divisão em qualquer exército. Mais uma mentirola que O~: 

inglese não engoliram, exigindo que se acabasse com aquela comedia"- Amaral, Ferreira; A 11lentira da Fland:-('J e . 

o Medo, 

, O sectoe ao cuidado do CEP, que variou entre onze e dezoito quilóme'ros com uma freore eorre quarro a onze
 

quilómerros de acordo com os condicionalismos da campanha, Localizou-se no vale do rio Lys, de Armeoriéres, a La Bassé,
 

de Merville a BérllLlne, no Sul da Flandres.- Barara, Manuel Themudo l Teixeira, Nuno Severiano, Nova História Militar
 

de Portllgal.
 

8 Guerra, Escola; f"'trtt{ões para O serviço d.,s secretariaJ.
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A Estatística no regime de ensino para os cursos profe s dos 
vigência provisória de 19169 

Na 2." cadeira de História e Geografia militar portuguesas, Princípios de Estratégia, 
proferida pelo lente adjunto da 4: cadeira, António Mário Figueiredo de Campos, Major de 
Cavalaria e do Estado Maior, na primeira secção, surge relacionada com a tácrica, com a 
estratégia e com a História militar. 

Na 3." cadeira Balística elementar. Tiro das armas portáteis. Noções de material de 
guerra, leccionada pelo lente adjunto das 8.", 9." e la' cadeiras João Augusto Crispiniano 
Soares, capitão de artilharia com o curso do Estado Maior, na segunda secção dedicada à 
probabilidade do tiro, na alínea B - Elementos do cálculo das probabilidades são abordados 
os princípios das probabilidades e a probabilidade dos ertos: curva dos erros, médias, impor
rância da média aritmética, erro médio, erto quadrárico médio, erro provável relacionado 
com os riros anormais, modulo de precisão, facrores de probabilidade. 

Na 5." cadeira, Material, riro, táctica e serviços de artilharia de campanha, leccionada 
pelo lente adjunto da 8.", 9.' e 10.' cadeira, José Augusro de Beja Neves, no segundo semes
tre na primeira parte do programa, subordinada ao tema Tiro da artilharia de campanha, são 
abordados os efeiros do tiro, existindo uma secção denominada Probabilidades do tiro, em 
que são abordados tópicos como a dispersão e as suas causas, princípios fundamentais do 
cálculo das probabilidades e sua aplicação ao tiro de artilharia, sendo analisada a dispersão 
ao longo de uma recta, num plano e no espaço sendo igualmente elaborado um estudo 
experimental do riro de anilharia, verificada a sua jusreza e precisão. 

Consequências a nível económico-social da intervenç o 
de Portugal na Guerra 

A participação portuguesa na guerra consrituiu mais um fardo financeiro e humano que a 
nação reve de suportar, a agravar a já tão Jifícil situação económica 10, política e social. 

A somar aos custos direcros da guerra houve os custos indirectos, dada a reJução em termos 
de duração, dos cursos, os quadros viram-se confrontados com um aumento de efeerivos, 
factor que veio agravar ainda mais a despesa pública, provocando congestionamento em 

'Quadro das disciplinas professadas na vigência provisória do regime de ensino preceituado pelo DeHeto n.O 2314. de 4 
de Abtil de 1916. segundo o disposto do artigo 1.0 do decreto n.O 2469, de 23 de Junho de 1916. 
.. Vasco Pulido Valente na sua obra Um herói Português Henrique Pa.iva Couceiro salienta a falta de meios elementares 

de subsistência que se fazia sentir sobretudo nas cidades. «As '·fábricas· paravam por falta d combusrível e de 

marérias-ptimas. O desemprego crescia e a inflação não parava». Tal motivou O assalto a lojas e a estabelecimentos. lfaJ 

faero é salientado igualmente na História d~ Portligal sob a coordenação de José Mattoso. No plano político assiste-se a 

uma perseguição a rudo o que não se identificasse com O poder instiruído. 86 
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termos de progressão de carreiras no caso dos que antes da confliro já exerciam a profissão 
das armas, uma vez ljue o acesso a determinados postos fica dependente do número de vagas. 
constituindo um morivo de descontentamento, agravado pelo facto de muitos daqueles 
quadros em vez de serem mandados para os campos de batalha permanecerem em Portugal:, 
constituindo mais um factor d<..: instabilidade política num período já de si tão conturbado? 

Este facto é realçado na oração de sapiência proferida aquando da abertura solene do ano 
lectivo de 1924-1925 pelo Major Vitorino Guimarães: 

"Muitos daqueles quadros permanentes, após a sua preparação na Escola de Guerra, em 
vez de serem mandados para os campos de batalha, permaneceram em Portugal. 

Veio a paz e às <-]LeStões ue ordem legal e lógica sobrepuseram-se as de ordem moral e 
política. 

Nem houve com.gem para obrigar os oficiais dos quadros permanentes, de cursos 
reduzidos e sem serviço de campanha, a completar devidamente a sua insrrução militar, 
nem houve possibilidade de mandar para as suas casas, finda a guerra, os oficiais dos 
quadros milicianos como os princípios da orgânica milirar em vigor determinavam. 

Daí o congesrionamento de quadros que pesou no orçamento ao lado das despesas para 
maiores efectivos." 

Mais uma vez a estatística dó.'sempenhou um papel relevante na descrição desre quadro, 
sendo habilmente usada como argumento por uma das partes envolvidas e que se sente 
lesada. 

o peso do factor económico reflecte-se na própria organizaç:io do próprio currículo. Por via 
das alterações à Lei Orgânica (D. n.O 5: 787- 4 U de la de Maio de 1919'), decreto de 
23/6/1922, artigo 2.°, surge l,ma cadeira em que a estatística aparece relacionada com a 
economia, denominada Escrituração militar e contabilidade aplicada. Noções de Estatística 
e Geografia económica militar:. 

ONC U ÕES 

A não existência ainda de uma visão unificada quanto ao ensino da estatística, surgindo esta 
relacionada com a sociologia, a história militar, a ráctica e o rira. Os conteúdos incidem 
sobretudo em matérias relacionadas com a reoria das probabilidades. 

" Major Vitotino Guimarães. lição inaugural do ano lectivo 1924-192). 

II Muiros que foram para a guerra não se senrem reconhecidos, expressando os seus sentimentos em livro, apesar do clima 

adverso como é o caso de Amaral, Ferreira em A mentirtl dtl Pltlndres e ... o Medo.
 

Il Decreto que matcou o tegresso à normalidade, ultrapassado O regime especial, decorrente da guetra;
 

"Tal cadeira não urge ainda no decretO D. n.o): 787- 4 U de 10 de Maio de 1919. nas apenas por via das alterações à
 

Lei Orgânica, decreto de 23/611922, attigo 2.°.
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A confirmação desta ciência não apenas como uma poderosa ferramenca na descrição do real, 
assumindo cada vez mais um cariz quanritativo, confirmando uma tendência que se tem 
vindo a acentuar desde os finais do século dezoiro e que atravessa rodo o século dezanov~, 

mas também surge já como um reforço de um panca de vista, a ilustração de uma ideia, de 
uma posição, transcendendo por vezes já o plano meramence militar e encrando já no plano 
político-económico como transparece na oração de sapiência do Major Vitorino Guimarães, 
na abertura do 'lno lectivo 1924-1925, facto que acaba por transparecer na alteração do 
próprio currículo. 

De salienrar igualmenre o esforço diJáctico investido na selecção de matérias, simplificação 
de conceúdos e elaboração de programas. 
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Estatística nos Anuários da Escola 
do Exército 

Filipe Papança 

Bm 12 de Janeiro de 1837, escreve Sá da Bandeira, referindo-se à Academia: "Mas a 
verdadeira re(orma d'esta academia era impossível enquanto não se creasse uma escola de 
sciencias physicas e mathemáticas, na qual os alumnos adquirissem todos os princípios para 
poderem ennar com o indispensável desenvolvimento no estudo da difficil sciencia da 
guerra e as suas vastíssimas aplicações. A escola está creada". 

Este estabelecimento passou como é natural por diversas reestruturações, de salientar a de 186::$, 
visando uma melhor interligação entre o ensino teórico e prático, na área das Matemáticas 
introduz-se o estudo da Estatística. 

No currículo escolar de acordo com a organização de: 1897, no curso de Estado Maior, figura 
a cadeira de Estratégia, Geografia e Estatística Militar, sendo regida no ano lectivo de: acotdo 
com os anuários existentes referentes ao período 18»5-191:Z, pelo tenente-coronel António 
José Garcia Guerreiro'. 

No ano lectivo de 1909-1910 é convidado para profcrir a oração de sapiência, referindo-se à 
e tatística e citando Seignobos, reflecte uma visão da Estatística ainda muito ligada às 
ciências sociais: 

"No começo deste século, ainda Seignobos concluía, aliás com desgosto, que as ciências 
sociais só compreendiam, alem das chamadas ciências estatísticas, ourras que apresen
tavam como único carácter comum, o de estudarem phenomenos referentes aos interesses 
materiais dos homens". 

Nos finais do ec. XIX, princípios do sec. XX, nos Anuários da Escola do Exército, é dedicada 
uma especial importância à estatística, objecto de um capítulo inteiro, que incluía a lista 
alfabética dos alunos, indicando a sua procedência militar e escolar, os cursos em que se 
matricularam nesse ano lectivo, o quadro estatístico dos alunos matriculados, contados 
individuaLmente por cursos, com designação das suas naturalidades por distritos e concelhos, 
lista de apuramento e classificação final por ordem de mérito dos alunos que concluíram 
cursos de mais ele um ano, lista de classificação numérica pelas provas escolares, elos alunos 
gue concluíram o primeiro ano, dos cursos de engenharia militar, anilharia, cavalaria e 
infantaria com designação da arma a que cada um foi destinado, lista de apuramento e 

, ameado por decreto-lei de 23 de Agosro de L894. 91 
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classificação final por ordem de mérito dos alunos que concluíram o curso de administração 
militar (curso de apenas um ano) e mapa estatístico do movimento geral de alunos. 

No anuário do ano lectivo de 1904-1905, consta na lista das ofertas à biblioteca, um exemplar 
da Estatística criminal e disciplinar do exercito, relativa ao ano de 1902. No do ano lectivo 
de 1906-1907, além desta, na referida lista consta igualmente um exemplar da Estatística 
Industrial, referente aos distritos de Êvora, Beja e Faro. Na publicação do ano lectivo de 
1907-1908 figura uma publicação sobre a Emigração portuguesa datada de 1904 da autoria 
da direcção geral da estatística e dos próprios nacionais, um exemplar da Estatística do 
comércio e navegação da Índia, Macau e Timor nos anos de 1901, 1902 e 1903 e resumos do 
movimento comercial dos anos de 1890 a 1904, oferecido pelo ministério da marinha e uma 
brochura sobre Estatística do comércio de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe e Angola 
nos anos de 1901, 1902 e 1903 e resumos do movimento comercial dos anos de 1890 a 1905. 
Na brochura referente ao ano lectivo de 1911-1912 conta uma publicação referente à 

Estatística do Consumo e real de água, da direcção geral de estatística e dos próprios 
nacionais. A do ano lectivo de 1911-1912, refere um exemplar sobre Emigração portuguesa 
da Direcção geral de estatística do ano de 1909, um exemplar de Estatística médica do 
exército português n"908-1909), estatísticas referentes ao comércio e navegação - ministério 
das finanças e consumo de água referente a Lisboa e Porto (1910) da direcção geral da 
Estatística e fiscalização das sociedades anónimas. Nesse ano na lista das compras, consta um 
exemplar referente às estatísticas relativas ao armamento e aprovisionamento das tropas, da 
superfície, da população, dos assuntos militares e financeiros dos diversos estados da Europa 
à data de 15 de Maio de 1911, proveniente de Bruxelas. 
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Formação de Adultos e Ensino Superior. 
Dinâmicas de Aprendizagem ao longo da Vida 

Ana Luísa de Oliveira Pires 

A presenre comunIcação tem como finalidade apresentar alguns resultados de um 
estudo actualmenre em curso, desenvolvido por uma equipa multidisciplinar - "Pro
jecto Telos II - Aprendizagem ao Longo da Vida: Avaliação de Efeitos em Diplomados do 
Ensino Superior". Este projecro de investigação ptocura caracterizar as rrajectórias de formação 
e de trabalho de um grupo de adultos com níveis de qualificação superior, que realizaram 
mesrrados e doutoramentos nos anos lectivos de 1995/1996 e 2000/2001, nas Universidades 
que participam no projecto: Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecno
logia), Universidade de Lisboa (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação), Universidade 
Técnica de Lisboa (Instituto Superior de Economia e Gestão) e Universidade de Aveiro. 

Os dados que analisamos nesta comunicação foram recolhidos numa primeira etapa do 
estudo, arravés de um inquérito por questionário lançado em 2005. 

Nesta fase do rrabalho procuramos, rendo como quadro teórico de referência as actuais 
abordagens de Educação/Formação de Adultos, idenrificar e compreender a perspectiva 
dos sujeitos sobre a aprendizagem e a relação com o saber, articulada com diferenres 
espaçoo-tempos de aprendizagem e de desenvolvimento de competências (problemárica 
das aprendizagens formais, não formais e informais); e, também, idenrificar e fazer uma 
leitura compreensiva das dinâmicas motivacionais dos sujeitos, com vista a conhecer as 
razões que os levam a investir na sua aprendizagem - motivos e dinâmicas de implicação 
na formação - tanro em relação à formação pós-graduada realizada nas universidades, como 
em relação à forma como perspectivam a sua aprendizagem futura, num contexto de 
Aprendizagem ao Longo da Vida. 

Palavras-Chave: Formação de Adultos, Ensino Superior, Aprendizagem ao Longo da Vida 

"Formation des Adultes et Enseignement Supérieur 
Dynamiques d' Apprentissage Tout au Long de la Vie" 

Ana Luisa de Oliveira Pires 

La finalité de certe communication est la présentation de quelques résultats d'une étude en 
cours, développée au seil1 d'une équipe pluridisciplinaire - "Project Telos II - Apprenrissage 
Tout au Long de la Vie: évaluation des effets en diplômés de l'Enseignement Supérieur". 
Ce projet de recherche a comme but la caractérisation des rrajectoires de formation et de 97 
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travail d'un groupe d'adultes de niveau de qualificarion supérieur, qui Ont réalisé des D.E.A. 
er des docrorats en 1995/1996 er 2000/2001, dans les Universirés qui Ont participé au 
projer: Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia), Universidade de 
Lisboa (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação), Universidade Técnica de Lisboa 
(Instituro Superior de Economia e Gestão) e Universidade de Aveiro. 

Les données analysées dans certe communicarion om été recueillies dans une premiere étape 
de l'érude, au moyen d'une enquête par questionnaire, réalisée en 2005. 

Pour le momem, er aya.nt comme caJre théoriyue de référence les approches de 
l'Education/Formarion des Adultes, on chetche à idemifier er à comptendre la perspective 
des sujers sur l'appremissage er sa relation avec le savoir, arriculée avec différems 
espaces-remps d'appremissage et de developpemem de compétences (problémarique des 
apprenrissages formeis, non formeis et informeis); et aussi bien à idemifier et à faire une 
lecture compréhensive des dynamiques morivationnelles des :.;ujets, en cherchant à comprendre 
les raisons d'investissemem dans la formation - motifs et dynamiques d'implication 
dans la formarion - rant pour ce qui esr de la formation réalisée dans les universirés, 
comme pour la façon dom ils conçoivent leur apprentissage futur, dans un comexte 
J'Apprentissage Tom au Long de la Vie. 

Mots Clés: Formarion d'Adulres, Enseignemem Supérieur, Appremissage Tollt au Long 
de la Vie 

INTRODUÇÃO 

A comunicação que se apresenta procura apresentar e discutir alguns dos dados 
empíricos, ainda provisórios, relativos ao trabalho de investigação em curso "Projecro 
Telos II - Aprendizagem ao Longo da Vida: Avalüção de Efeiros em Diplomados do 
Ensino Superior", desenvolvido por uma equipa mulridisciplinar de investigadores da 
Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia), Universidade 
Técnica de Lisboa (Insrirllto Superior de Economia e Gestão), Universidade de Lisboa 
(Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação) e Universidade de Aveiro'. Este 
projecto de invesrigação tem como finalidade a caracterização das trajectórias de 
formação e de trabalho de um grupo de adultos com nível de qualificação superi r 
(Jiploma do ensino superior), que realizaram mestrados e doutoramentos nos anos 
lecrivos de 1995/1996 e 2000/2001, nas referidas L niversidades que participam no 
projecro. 

. A eguipa de investigação é composta, para além da autora, pela Prof. Dourora Teresa Ambrósio e Prof. Doutota Mariana 

Alve< (FCT/UNL), Prof. Doutora Margarida Chagas Lopes (lSEG, CTL), Prof. Doutor Belmiro Cabtito (FPCE/UL) e 

Prof. Doutor António Maria Martins (UA). Da eguipa faz também parte uma bolseira de invesrigação científica da 

FCl' MCES. O projecto Telos II é financiado pela Fundação para as Ciência e Tecnologia/MCES, 98 
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É no quadro de um paradigma de Aprendizagem e de Educação/Formação ao Longo da Vida, 
em que a educação/formação de adultos assume um papel determinante, é: cuja importância 
rem vindo a ser reforçada tanto do ponto de vista político, económico, social, profissional,

I 
como pessoal, que abordamos algumas dimensões yue contribuem para a compreensão das 
relações e das dinâmicas criaJas entre indivíJuos, educação(formação e trabalho, 
principalmente na perspectiva da IOvestigação educativa. IntereSsa-nos particularmente 
compreender - tendo como referencial teórico as ahordagens d'l educação/formação de 
adultos -, quais são as concepções dos sujeitos sobre a aprendizag~m, a sua relação com o 
saber e com os diferentes espaços-tempos de aprendizagem e de desenvolvimento de 
competências (formais, não-formais e informais), como percepcionatn o potencial formativo 
dos contextos de trabalho. E, por outro la.do, também nos interessa a&alisar as suas dinâmicas 
motivacionais face à formação pós-inicial (mestrados e doutorameritos), bem como com os 
percursos futuros de aprendizagem, numa perspectiva "ao longo dalvida".

I 

• REVE CARACTERIZACÃO DA METODOLOGlt 

O trabalho de investigação, de natureza essencialmente qualitativa, recotreu a diversos insrru
mentos de pesquisa empírica. Numa primeira etapa do trabalho empírito, procedeu-se à concep-

I 
ção e lançamento de um inqutLito por questlonário, via postal, aos diplomados Jo ensino 
superior. O grupo-alvo desta erapa do estudo é constituído por diplomldos que procuraram, nas 
instituições académicas de nível superior yue participam na investiga~ão, continuar o seu per
curso formarivo pós-inicial através da realização de formação pós-gradtada de nível académico: 
mestrados e doutoramentos. Tlma segunda etapa da pesquisa empírica ~uportou-se na realização 
de entrevistas de natureza qualitativa, semi-estruturadas, a um grupo qe responsáveis/coordena
dores da oferta formativa pós-inicial - mestrados/doutoramentos - d4.s instituições que fazem 
parte do estudo. Uma terceira é:tapa, ainda não realizada, consistirá na !realização de entrevistas, 
de carácter aberto, a mestres e doutores. Os dados que Sé: apresentam n~ste artigo foram recolhi-

I 

dos na primeira etapa, ainda não se encontram suficientemente aprofundados, mas permitem 
fazer uma leitura, ainda provisória, que será alargada e consolidada no 8ecorrer da investigação. 

• REVE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

As im, de um total de 569 diplomados (449 mestres e 120 dourores9 que finalizaram os seus 
cursos de mestrado e doutoramento nos anos lectivos de 1995/6 e 2000/2001 obtivemos um 
universo de trabalho' de 440 sujeitos (343 mestres e 97 dourores) abs quais foi enviado um 
questionário via postal. Um mês e meio após o primeiro envio foi feith uma insistência através 
de carta. Este processo, em duas etapas, permitiu obter um total de ~45 respostas, correspon
dendo a 32,95% da população inquirida, o que estea dentro dos valores expectáveis para uma 

inquirição via postal. j 

2 A parrcr das listagens exausrivas dos diplomados fornecidas pelos Serviços Aca I émicos {ai feita a confirma

ção/actualização das moradas, via telefone, tendo-se obtido um universo de trabalho de 440 sujeitos. 99 
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No momento da inquirição, as habilitações académicas dos sUjeitos eram as seguintes: 

a) com licenciatu~a e mestrado  107 
b) com licenciatufa e doutotamento  5 sujeitos 
c) com liCenciatura, mestrado e doutoramento  33 sUJeitos. 

O inquétito está organizado em quatro grandes grupos de questões/partes: caracterização 
pessoal e social, percutso académico, percurso profissional e avaliação da formação académica. 

A amostra é constituidJ por 69 inquiridos do sexo masculino (47,6) e 76 do sexo feminino 
(52,4%), a maioria entontta-se na faixa etátia dos 35 aos 45 anos de idade (a média 
encontta-se nos 41 ands), mais de metade é casada (61,8%) e os restantes são solteiros 

I 
(25%), divorciados (9'), ou vivem em união de facto (1,2%). No que diz respeito às 
habilitações escolates dos pais, verifica-se que o nível de escolaridade dominante é o 1.0 ciclo 

I 
do ensino básico (31 ,7% do pai e 364% da mãe)· relativamente às habilitações do, , 
conjuge, 67% possui a licenciatura. 

As áreas/domínios cieno'ficas dos sujeitos são as seguintes: 

Quadro 1. Áreas de Formação Académica 

Área de Formação Licenc iatura Mesrrado Doutoramento 

Ciências da Educação I 0,7 12,2 13,5 
Linguas e Literatura Estr~ngeiras 4,9 2,9 0,0 
Linguas e Lirerarura Mat~rna 4,2 2,9 0,0 
Economia 16,7 12,9 18,9 
Gestão e Administração 6,3 8,6 5,4 
Biologia e Bioquímica 5,6 3,6 2,7 
Química I 11,1 3,6 10,8 
Eleccrónica e Automação I 6,9 7,2 8,1 

I.
Fonte: UIED, Projecto Telas 12005. 

Durante a realização do mestrado, 90,6% dos inquiridos exerceram uma profissão remune

rada, enquanto que durante a realização do doutoraml:nto esta percentagem é de 81 %. 
Tambem é importante rderir que 85,6% e 87,1 % dos inquiridos, mestres e doutores 
respectivamente, mantér a sua profissão após a conclusão dos referidos cursos. 

Quando questionados se realizaram o mestrado t o doutoramento por exigências da 
progressão da carreira adadémica, verificamos que 64,6% dos que realizaram o mestrado não 
o fizeram por essa razãb, e que 72,2% dos que realizaram o doutoramento responderam 
afirmativamente. No e:ntanto, apesar de efectivamente o doutoramento constituir uma 
exigência para a progre~são académica, este motivo não se encontra entre as três principais 

100 razões evocadas pelos sujeitos para a sua realização. Com efeito, quando os doutores indicam 
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as razões para a frequência do doutoramento, a progressão na carreJ'r profissional é conside
rada "muiro imporrante" e "importante" para 15,8% dos doutores, a progressão da carreira 
docente é considerada "muito importante" e "importante" para 17,9 B dos dourores, enquanto 
que as "exigências da entidade patronal" foram consideradas com I "muito importante" e 
"importante" apenas para 9% dos doutores inquiridos. Mais à frent analisaremos de forma 
detalhada as razões articuladas com a procura desta formação. 

• CO TEXTOS E SITUACOES DE APRENDIZAG M 

As actuais abordagens de Educação/Formação de adultos defen~em que o processo de 
formação dos adultos se desenvolve ao longo da vida dos sujeitos, em diversos contextos e 
situações. O conceito de aprendizagem/formação/educação experi~ncial tem vindo a ser 
sustentado por um leque alargado de aurores'. 

Também ao nível da esfera político-educativa, as noções de aprendiz,gem formal, não-formal 
e informal encontram-ce disseminadas em numerosos relatóriosJ e documentos oficiais 
(tomando como exemplo, nomeadamente, o Livro Branco da Educação/Formação, C.E., 1995, 
o Memorando para a Aprendizagem ao Longo da Vida, C.E. 2000, etJ') constituindo-se como 
pilares fundamentais pan a construção de uma sociedade de Aprendi ·agem ao Longo da Vida. 

Os conceitos de aprendizagem formal, não-formal e informal têm indo a ser amplamente 
difundidos na literatura actual, e correntemente são entendidos a seguinte forma (;~:.E, 

2000): I 

• aprendizagem forlOal- desenvolve-se em instituições de enSino1e formação, conJuzindo 
à aquisição dos diplomas e Jas qualificações; 

• aprendizagem não-formal - decorre de acções desenvolvidas o exterior dos sistemas 
formais, tais corro no trabalho, na comunidade, na vida ass, ciativa, etc., e yue não 
conduzem necessariamente à certificação; I 

• aprendizagem inbrmal- resulta Jas situações mais amplas de vida e frequentemente 
não é reconhecida (individual e socialmente). I 

Consideramos que as aprendizagens não-formais e informais ocorrm em espaços-tempos 
não especificamente nem formalmente estruturados de educação/f01mação, em situações do 
trabalho, de lazer, da vida do quotidiano, e que frequentemente nãF se encontra presente a 
intenção de aprender nos sujeitos (aprendizagens informais). Na mesma linha, o conceito de 
aprendizagem experiencial demarca-se de uma concepção de aprendizagem formal, 
estruturada e desenvolvida em contextos educativos formais, de uma acção organizaJa 

! Entre os quais destacamos Kolb, Landty, Barkatoolah, Roelens, Pineau, Enriotti, Finget, Pain, lvilGilJ t· Wcil, cotrc 

outros. A eSte propósiro ver Pires (2002,2005). 101 
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explicitamente com a rnalidade de ptopotcionat a aquisição de um conjunto de saberes 
sistematizados e fotmarzados; tem um conteúdo aberto, que se otganiza em função dos 
acontecimentos do me~o envolvente e Ja vida quotidiana; no entanto, as aprendizagens 

podem ocorrer em con~extos formais, de uma forma tesidual e implícita, não controlável. 
Estas aprendizagens oc rrem numa multiplicidade de contextos e de situações de vida das 
pessoas, sendo os conte tos espaços de interação da pessoa consigo própria, com os outros, 
com as COisas, com a vi ' a em sentido lato. 

Através das respostas ,adas no inquérito\ procurámos saber at( que ponto os sujeitos 

reconhecem que, nos / ltimos doze meses, realizaram aprendizagens fora do contexto 

educativo formal/escola~ (ex: trabalho, lazer, aCtividades sociais ou políticas, voluntariado, 

erc.) e compreender q~al foi a relevância destas aprendizagens relarivamente às apren

dizagens formais, adc]UJ~ridas em situações ou contextos tradicionais de e~ucação/formação 
(na unlversldaJe, em cmsos organJZados no trabalho ou fora dele), ,ê tambem relatIvamente 

às aprendizagens resulJanres de uma articulação entre diferences conte:ztos (ex: estágios, 
programas combinados 8e estudo e de trabalho), 

Quadro 2, Concextos de Aprendizagem 

conrext+ de Aprendizagem JiITI Não 
Não se 
Aplica Total 

Universidade 50,4 10,4 39,3 100,0 
Participação em formações nç local de trabalho 47,0 25,4 27,6 100,0 
Participação em formações npuli'o local 47,1 18,4 34,6 100,0 
Participação num estágio 15,8 16,5 67,7 100,0 
Frequência de programas qtle combine';l eJludo com trabalho 17,9 12,7 69,4 100,0 
Trabalhando 86,7 8,1 5,2 100,0 
No local de trabalho 77,0 17,3 5,8 100,0 
Participação em actividadesjsociair 26,7 29,6 43,7 100,0 
Ficando em casa I 52,3 33,3 14,4 100,0 
Viajando 78,3 6,5 15,2 100,0 
Contacto com outraJ pessoas 65,4 25,0 9,6 100,0 
Utilização de bibliotecas 55,6 25,2 19,3 100,0 
Actividades de lazer 63,9 22,6 13,5 100,0 
Periodo de voluntariado 11,9 18,7 69,4 100,0 

Fonte: UIED, Projecro Telas 2005. 

, As quesrões 20,21,22 e 23, lelarivas aos contexros e ocasiões de aprendizagem, foram reprodllZidas (com aurorização 

dos responsáveis) do inquériro Isobre Educação e Formação ao Longo da Vida, lançado pela Direcção Geral Educação e 

Culrura da C.E e pelo CEDEFfP, integrado na sondagem da onda 59.0 do Eurobarómecro e aplicado em 2003 nos 15 
102 Esrados Membros da União EUíopeia. 
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As respostas obtidas evidenciam que, nos últimos doze meses, os sujeitos consideram que 

aprenderam algo de relevante em diversos contexros e ocasiões, principalmente não-formais e 
informais. O contexro mais valorizado pelos diplomados é o contexro de trabalho: reconhecem 
que aprenderam não apenas durante o exercício da actividade, "trabalhando" (86,7%), mas, 
para além dos espaçOS-tempos de produção, também nos contactos e ocasiões mais informais 
"no local de trabalho (a falar com colegas durante as pausas, lendo jornais, etc.)" (77,0%). 

A mobilidade transnacional é um aspecto que parece ter um peso significativo, pois C "a 
viajar, a estudar, a trabalhar ou a viver no estrangeiro" que grande parte dos inquiridos 
considera ter efectuado aprendizagens de relevo (78,3%). 

Os tempos livres e as actividades de lazer, ao proporcionarem o contacto interpessoal e as relações 

sociais, são também considerados como ocasiões significativas para aprender: "ao encontrar-se 
com outras pessoas (em casa delas, nos cafés, .. .)" (65,4%), as "actividades de lazer" (63,9%), "ao 
utilizar as bibliotecas, mediatecas, ateliers de arte" (55,6%), "ao ficar em casa (a ver televisão, a 
fazer a lida da casa, ocupado(a) com um hobby, a cuidar da família, .,." (52,3%), 

Destacamos o facto de que a universidade, nos últimos 12 meses, apenas ter sido considerada 
por 50,4% dos inquiridos como um contexto de aprendizagens relevantes, De igual forma. 
"a participação em formações no local de trabalho" e "a participação em formações noutro 
local" não parecem ter tido um peso significativo, pois apenas são consideradas como 
ocasiões de aprendizagens relevantes por 47.0% e 47.1 % dos inquiridos, respectivamente, 

Estes dados indicam, por um lado, que nos últimos doze meses a~ aprendizagens não-formais 
e informais foram mais relevantes para os sujeitos do que as aprendizagens formais. e, que, 
por outro, o trabalho é reconhecido pelos sujeitos como um contexro muito importante do 
ponto de vista formativo. 

Numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, torna-se fundamental ter em consideração 
a dimensão da temporalidade dos processos, Não tendo dados que permitam analisar esta 
dimensão, procurámos identificar se a forma como os sujeitos valorizam os Jifcrences 
contextos e situações de aprendizagem - no trabalho, na universidade, acções de formação 
no local de trabalho e fora do local de trabalho - se encontra relacionada com a variável 
idade. Assim, consttuÍmos os seguintes quadros: 

Quadro 3. Aprender pela actividade de trabalho ("Trabalhando") 

Faixa etária 

De 25 a 39 

De 40 a 54 

Superior a 55 

Sim 

89,06% 

84,21% 

85,71% 

Não 

6,25% 

10,52% 

7,14% 

Não se aplica 

4,6%
 

5,26
 
7,14%
 

--, 
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Quadro 4. Aprender no local de trabalho 

Faixa etária Sim Não Não se aplica 

De 25 a 39 81,16% 13,04% 5,79% 
De 40 a 54 71,43% 23,21% 5,36% 
Superior a 55 

I 
78,5% 14,29% 7,14% 

j 
, ,

Estes dados parecem mdfar que são os sUjeitos que pertencem à faixa etárra mais baixa (entre 
os 25 e os 39 anos) e à miis elevada (superior a 55 anos) os qU'ê atribuiram maior relevância às 
aprendizagens realizadas em contexto de trabalho. E, por outrO lado, são os que menos 
reconheceram a universi ade como um CODteXCO relevante n~~ aprendizagens realizadas 

Quadro 5. Aprender na universidade 

Faixa etária Sim Não Não se aplica 

De 25 a 39 
De 40 a 54 
Superior a 55 

I 

49,25% 
55,36% 
33,33% 

10.4% 
7.1% 
25% 

40.2% 
37.5% 
41.6% 

No que diz respeito à ap endizagem através da "participação em acções de formação no local 
, ."de trabalho verrficamos que estas Clveram um peso maIOr para os grupos etanos mais 

baixos. Ao analisarmos fStes dados de forma mais detalhada, verificamos que é no grupo 

etátio dos 25 aos 39 al10s que se verifica uma maior incidência de tespostas afirmativas 

(54,4%), que decresce pÁra o grupo dos 10 aos 54 anos (-12,6%) e para o grupo superior aos 
55 anos (25%): 

Quadro 6. Piarticipação em acções de formação no local de trabalho 

Faixa etária I Sim Não Não se aplica 

De 25 a 39 54,4% 16,2% 29,4% 
De 40 a 54 I 42,6% 31,5% 26,0% 
~upuior a 55 25,0% 50% 25,0% 

Quadro 7. Participação em acções fora do local de trabalho 

'Caixa etária 

De 25 a :59 
De 40 a 54 
Superior a 55 I 

Sim Não Não se aplica 

42,4% 16,7% 401% 
55.2% 17,2% 27,6% 

33.3% 33.3% 33.3% 

I 
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Constata-se que são maioritáriamente os sujeitos que penencem à f~ixa erária dos 40 aos 54 
anos que reconhecem a relevância das aprendizagens decorrentes dit panicipação em acções 
de formação (e qm: também mais valorizaram a relevância das apr l dizagens adquiridas na 
universidade). São rambém estes sUjeitos os que menos reconh ceram a relevância das taprendizagens realizadas em comexto de rrabalho. Parece-nos tam ém significarivo referir 
que são os sujeitos que perrencem ao grupo etáno mais elevado (iàade superior a 55 allos) 
que menos reconhecem a importância das aprendizagens resulrattes da parricipação em 

acções de formação, ranco no local de rrabalho como no seu exrerior:bA quesrão que podemo~ 

colocar é a de saber aré que ponco é que estes sujeiras tiveram a oPI nunidade de participar 
em acções_ de formação, e, em caso negacivo, quais foram as principais baneiras a essa 
pamClpaçao. I 

Curiosamente, os contextos que não fazem sentido do POnto dei visra da aprendizagem 
(considerados como "não se aplica") são a "frequência de programf que combmem escudo 
com rrabalho" (69,4%), "os períodos de voluntariado, de rrabal~o social ou de serviço 
milirar" (69,4%), e a "participação num esrágio" (67,7%). A lei9~ra destes dados aponca 
para o facto de que nos últimos doze meses uma percencagem signiqcativa de inquiridos não 
realizou/frequentou programas combinados de escudo e de trabalho, e não se dedicou a 
actividades de voluntariado ou ')enévolas. Podemos quesrionar se es:ta percepção dos sujeiras 
se enconrra articulada com a inexistência:insuficiência de programas combinados de estudo 

e trabalho, ou de cscágios. I 

Os sujeitos referem que as ocasiões que oferecem melhores oponu1idades de aprendizagem 
são aquelas que implicam "procurar informação" (5 L,7%) e "encrarl em contacto com outras 
pessoas" (51 %), seguindo-se "faLe r coisas novas" (39,3%), "tentar atingir objectivos" (38,6%) e 

"fazer coisas novas em conjunto" (34,5%), entre as mais SigOificatf·lvas. As ocasiões que que 
são consideradas não contribuir para a aprendizagem são "obser ar e imitar" (96,6%) e 
"observar e analisar situações" (86,9%). 

Para os inquiridos, a melhor forma de "melhorar e acrualizar" as ca,pacidades profissionais é 
"ser destacado para outra organIzação ou panicipar num programa He trocas de ensino, num 
curso de formação ou adquirir experiência profissional no estrangeJo" (69,7%), seguindo-se 
"fazer um curso organizado numa universidade ou centro de forma~ão" (62,1%). Mais uma 
vez se destaca a importância que os sujeitos atribuem à mobilidadejtransnacional, neste caso 
directamente relacionada com o desenvolvimento profissional. De igual forma nos parece 
importante destacar que as universidades são bastante consideradas (em segundo lugar de 

preferência) no que diz respeito à accualização dos conheCimentOSJrofiSSionaiS. 

O contexto de trabalho, apesar de ter contribuído de forma des acada nos últimos doze 

meses para aprendizagens releva.. mes (quadro 3), não parece ser tão jalOriZado 1-'ara "melhorar 
ou actualizar as capacidades rrofissionais" dos inquiridos, pois apenas (16,6%) desres 

consideram que "aprender fazendo o seu trabalho diário" consticu a melhor maneira de se 105 
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accualizarem profissionalmente. No entanto, esta percenragem sobe para 36,6% quando 

consideram que "apn.:ndll r através de rrocas regulares de tarefas e responsabilidades (esquemas 
de rotação de trabalho, tc)". 

É de destacar Ljue "faLe) um curso organizado no local de trabalho" e que "fazer um curso 
organizado num outro local" também não são valorizados de forma significativa pelos 

diplomados no que diz espeito à actualização das suas capacidades, tendo recolhido apenas 
a prefe:rência de 19,3% e de 13,1% dos diplomados. 

A. leitura destes dados plrmite-nos por em relevo os seguinl.es aspectos: 

• O COntexto	 de tjbalhO, nos últimos doze meses, foi considerado como o que mais 
conttibuiu para prendizagens relevantes (não-formais e informais) face a situações 
tradicionaisiform is (unive:rsidade e cursos de: formação organizados) . 

.'	 No entanto, os ,ursos organizados pelas universidades e centros de formação são 
reconheciJos cum~ mais importantes para a actualização das capacidades profissionais do 
que os cursos no IJcal de trabalho ou num outro local, e ainda do que o próprio trabalho. 

• Para os inqUiri~Os, a melhor forma de "melhorar e actualizar" as capacjdades 
profissionais é "sy destacado para outra organização ou participar num programa de 
trocas de ensino:1 num curso de formação ou adquirir experiência profissional no 
estrangeiro". ASSiÉ' a mobilidade transnacional, através da realização de períodos de 
trabalho ou prog amas de e~Clldo no estrange:iro, parece ser o meio mais valorizado 
pelos diplomados pata a actualização das suas capacidades profissionais. 

• No que Jiz respeilto ao trabalho, a troca de tarefas (job rotation) é bastante valorizada 
para a aCtualização das capacidades profIssionais. 

• DINÂMICAS M1T1VACIONAIS DOS ADULTOS 

Um dos eixos a partir do qual se pode abordar a problemática da formação de adultos é a 
partir da motivação e: dai implicação dos adultOs na fOtmação, o que passa pela identificação 
da~ razões que: levam os} adultos a procurar e a realizar essa formação. Do ponto de vista 
teótico, a motivação dos adultos na formação é um domínio que pode set abordado a partir 
de diferentes perspecti ,as. De acordo com Carré (1998), a motivação dos adultos na 
formação é actualmente Iabordada a partir de novos referenciais (distintos das orientações 
behaviouristas iniciais, da literatura da gestão ou da pedagogia) provenientes da investigação 

educativa. I 

:;egundo Bouti net 099r), as causas e os motivos de implicação dos adultos na formação 
co-habitam entre si. Para o autor, os motivos abrem para uma dimensão simbólica, que é a 
elo sentido conferido à ~CÇão - que pode ser apreendido através das razões que levaram o 

106 sujeito a tomar uma eterminada iniciativa. Os motivos situam-se numa "lógica de 
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amecedentes" que age arravés de uma represemação simbólica, exp imindo-se em rermos de 
uma justificação interna. Os motivos podem-se dar a conhecer dei uma forma prospectiva, 
procurando justificar a acção futura, mas podem ser modificados durante a realização da 
acção de formação. Uma vez a acção finalizada, podem ser apr~endidos de uma forma 
retrospectiva, a partir dos significados arribuidos à acção (motitos retrospectivos), e da 
evolução das expectativas dos sujeiros. Segundo este autor, o arco motivacional define-se a 
partir da relação entre uma finalidade desejada e um motivo explicitado. "Esta relação 
introduz uma dupla relativização de toda a implicação morivabional; que se dá como 
tributário tanto a jusante das finalidades visadas como a montameidos motivos explicitados 
nos quais estas finalidades têm origem." (Boutinet, 1998:96). O alJtor chama a arenção para 
o carácter ambíguo e paradoxal dos motivos, bem como para a inexJstência de um motivação 
única para uma acção. 

Considerando que as lógicas motivacionais se encontram articuladas com as razões apontadas 
para a frequência da formação (relacionadas com as expectariyas do sujeito), com os 
benefícios/contributos da formação realizada, e com a satisfação ou insatisfação do sujeito 
face à formação realizada, procurámos ter em consideração a relaçãÓ estes aspectos na leitura 
dos dados que apresentamos. Procurámos saber quais são as ~rincipais razões para a 
frequência da formação (mestrado e doutoramento): 

•	 No curso de mestrado, são identificadas como "muito importantes" e "importantes" 
as seguintes razões: "possibilidade de adquirir mais conhecimertos" (95,3%), "contribuir 
para o desenvolvimento intelectual" (94,~%), "poder fazei melhor o seu trabalho" 
(86,0%) e "progredir na carreira profissional" (74,4%). 
Salienta-se que as razões identificadas como "pouco importames" ou "nada importam("s" 

são razões de natureza familiar e laboral, aparecendo cm pri1eiro lugar as expectativas 
da família: "a família sempre esperou que fizesse um curso" ~94,7%), e em segundo as 
razões profissionais: por "iniciativa da entidade patronal" (93,8%), por "exigência d8 
entidade patronal" (8'),2%) e ainda por "não ter expectativls de emprego" (85,1%) . 

•	 No curso de douroramento, são idemificadas como "muito imfortames" e "importantes" 
as seguimes razões: "possibilidade de adquirir mais conhecimentos" (94,3%), "contribuir 
para o desenvolvimento intelectual" (93,9%) e "pertencer .à comunidade científica" 
(88,2%). I 

Verificamos que as razões identificadas como "pouco" e "7ada importantes" são de 
ordem familiar e profissional: "a família sempre esperou que fizesse um curso" (93,5%) 
e "não ter expectativas de emprego" (87,1 %), seguindo-se "~or iniciativa da cncidade 
patronal" (86,2%). I 

As razões mais valorizadas pelos sujeitos, tanto para a realização dlmestrado como para a do 
doutoramento - adquirir mais conhecimentos e contribuir rara o desenvolvimento 

intelectual - inscrevem-se nos motivos de natureZa epistémica, que são motivos mais 

profundos e consistemes, de orientação intrínseca e para a apre~dizagem, de acordo com 

Carré 0998, 2001). No entamo, para os doutorados, o motivo i:demitário - a pertença à 107 
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comunidade académica r parece ser tamhém bastante reltvante. As expectativas qriadas 
relativamente à formação parecem ter sido atingidas, pois a maiorio dos diplomados refere 
que se encontra "satisfeito" e "muito satisft,ito" com a fotmação tealizada (93,5% no 

mestraJo e 88,9% no doutoramento), e 88,6% dos diplomados mantena o seu percurso 

acadtmico, se tivesse a possibilidade de escolher de novo. 

Quadro 8. Satisfação com a formação académica 

Satisfação com a formação Académica Mestrado Doutoramento 

Muito satisfeito 
I 

I 38,8% 55,6% 
Satisfeito 54,4% 33,3% 
Pouco satisfeito 5,0% 11,1% 
Nada satisfeito 1,4% 0,0% 

I 
Fonte: UIED, ProjectO Telas q005). 

I
 
I
 

I 

Quando questionados se hoje teriam mantido o seu percurso académico, 88,6% dos 
diplomados respondem lafirmativamente (dos inquiridos que não o manteriam, 47,6% 
reriam feiro o doutoramento em vez do mestrado e 20% teria feito o mestrado e não o 

I 

doutoramento). I 

I 
Para os sujeitos, o principal contributo da formação académica situou-se no plano da 
aquisição de novas aprehdizagens te no desenvolvimento pessoal (97,8% no mestrado e 
97,4% no doutoramento), seguindo-se o desenvolvimento da cultura científica (94,9% no 

I 

mestrado e 97,4% no do~toramentO) e construir conhecimento na sua área científica (91,9% 
no mestrado e 94,7 no doutoramento). O alargamento da cultura geral (89,1 % no mestrado e 
81,1 % no doutoramento) e o desenvolvimento do gosto pela aprendizagem e pela investigação 
motivando para a pross~cução de um percurso de aprendizagem permanente (86,8%no 

I 
mestrado e 84,2% no doutoramento). 

A aquisição de novas apr~ndizagens, o desenvolvimento da cultura científica e a construção 
de conhecimento encontram-se articulados com o domínio epistémico, o que vem reforçar 
os dados obtidos relativabente à natureza das razões que levaram os c,ujeitos a realizar esta 

I 
formação. Parece-nos ex;istir uma forte articulação entre as razões, os contributos e a 
satisfação face aos resultados obtidos. A coerência/consistência destes aspectos - todos de 
natureza Il1strínseca e dei orientação para o processo de apttndizagt m - é um elemento a 
valorizar, que nos parecei ter sido fundamental para a consecução dos objectivos propostos 
(cealização do mestrado/dolltoramenro). 

l'ara o~ diplomados, pariticipar mais efcctivJmente na organIzação do trabalho em que 
c;etcem a actividade profissional (89,2% no doutotamento e 71,9% no mestrado) e obter 
,-,m certificado, diploma!ou qualificação (84,2% no doutoramento e 76,9% no mestrado) 

lOS são (amLém alguns dok contributos mais valorizados. Também o favorecimento do 
I 
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desenvolvimento pessoal e social foi considerado um imporrante contributo para 84,7% 
dos mestrados e 76,3% dos doutoramentos. 

Parece-nos significativo que os conuibutos no plano profissional tenham sido menos 
valorizados pelos diplomados: conseguir responder às necessidades no plano profissional 
(73.0% nos mesuados e 83,3% nos doutoramentos), progredir na carreira profissional (69,6% 
no mesuado e 78,9% no douraramemo), estabelecer comacras pessoais e profissionais para o 
desenvolvimenco do percutso profissional (53,3% no mesuado e 69,2% no doutoramento), 
Relativamence ao contributo económico, os diplomados consideram que a elevação do 
re dimenco económico foi um contributo muiro significativo para 18,1 % dos ml:strados e 
para 66,7% dos doutoramencos . 

• E DAQUI PARA A FRENTE? 
COMO E: ERSPE:CTIVADA A APRENDIZ· GEM FUTURA? 

Quando questionados sobre se pretendem concinuar a investir na sua aprendizagem, 96,6% 
dos inquiridos resporelem afirmativamente. Constatamos que não existem diferem:as 
significativas enue as respostas dadas pelos homens e pelas mulheres, pois 95,7% do género 
masculino e 97,4% do género feminino respondem afirmativamente. Também não parece 
existir uma diferença significativa em função das diferences faixas etárias. No grupo dos 25 
aos 39 anos, 95,7% tespondem afirmativamence a esta questão; no grupo dos 40 aos 54 anos 
aparecem 98,3% de tespostas positivas, e, no grupo com idade superiot a 55 anos obtivémos 
93,3% de tespostas afii'mativas. 

Do ponco de vista teórico, reconhecemos o contributo de Carré (1998,2001) relativamente 
ao modelo de análise das dinâmicas motivacionais e da implicação dos adultos na formação, 
construído e validado a partir de dados empíricos. Enconcramo-nos neste momemo a tealizar 
uma análise qualitativa mais fina, dos motivos apresencados pelos sujeitos, tendo como 
enquatlramenco conceptual uma adaptação do modelo proposto por Carré (1998, 2001). 
Uma leitura ainda provisória da análise das razões apresentadas pelos sujeitos para a 
concinuação do seu percurso de aprendizagem, parece idencificar uma fortl: predominância 
dos motivos epistémicos e de auto-organização/existenciais. Estes dois tipos de motivos 
parecem ser os dominantes na população inquirida, independencemence da idaJe, do gén':,ro 
e da actividade profissional desenvolvida (docences ou ouuas actividades profissionais), o 
que vem mais uma vez reforçar os dados anteriores . 

• SINTFSE E RFFlfXOES FINAIS 

Evidenciámos nesta comunicação a importância atribuída pelos diplomados a contextos 
não-formais e informais de aprendizagem, particularmente ao contexto de tlabalho. 
As aprendizagens realizadas fora do sistema formal são identificadas e valorizadas pelos 
sujeiras de forma bastante significativa, o que nos leva mais uma vez a referir a pertinência 109 
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da problemática do Reconhecimento e Validação das Aprendizagens não-formais e informais, 
particularmente no domínio do Ensino Superior. Não ponemos deixat de referir que a 
emergência deste novo campo de práticas no contexto da educação,'fotmação superior se 
encontra presentemcnte a ser equacionada no âmbito das políticas educativas nacionais'. 
No que diz rcspeito às dinâmicas motivacionais, encontrámos na maioria do:; inquiridos 
uma lógica de procura principalmentc arriculada com motivações intrínsecas, de naJtureza 
epistémica e de orientação para a apn:ndizagcm, e também de natureza existencial. Parece-nos 
ser principalmenn.: este tipo de motivações que se encontra na base da procura e do sucesso 
dos inquiridos neste tipo de fotmação pós-graduada, com caLaeterísticas particulares: Jonga, 
exigente do ponto de vista intelectual, c com significativos encargos financeiros. Identificámos 
percursos consistentes do pontO de visra das expectativas 'Ç da satisfação face à formação, 
articulados com a vontade de continuar a invesrir na aprendizagem, 
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Higher Education and Knowledge 
Transformation - Adult Perspectives About 
Lifelong Learning 

Ana Luísa de Oliveira Pires 

1. NTRO UCAO 

This paper focuses on rhe tapic of adulr learning in a broad sense, ln rhe comexr of a 
changing sociery, where knowledgc and learning have been playing a key role - as can be 
seen by rhe curtem designarions of Knowledge Sociery, Lifelong Learning Sociery, and so 
on. The construcrion and rransformarion of !~nowledge seems ta be no more rhe exclusive of 
rhe universiries or of any orher formal educarional sysrems. The consrruccion of knowledge 
occurs in serrings and comexrs differem rhc formal ones, and can bc framed by a perspecrive 
of lifelong and life wide learning. ;n recem years, informal and non-formal learning have 
been valued from differenr perspeerives: polirical, educational, economical, professional, 
social, and so on. We are imeresred in undersranding, from ao educacional framework, how 
do adulrs put imo perspeerive rhe learning rhar occurs outside rhe formal educational 
systems, namely in rhe work conrexr, and how they vai ue ir. 

ln rhis paper we discuss some of rhe resulrs obrained rhrough a survey centred on rhe study 
of rhe educarional and professional rrajecrories of post-graduares of four Ponuguese 
universities. We rry to undersrand adulr perspecrives on Lifelong Learning, and discuss rhe 
results in the contexr of higher educarion. 

We also use rbe results of Cedcfop's survey ar rhe European levei, presemed in rhe repott 
Life/ong Learning: citizen's views in close-up (2004). We wam to idemify convergences and 
divergences wirhin ehese resules and rhe dara gained from our national levei (Portugal), 
regarding how adulrs pur inta perspecrive formal, informal and non-formal learning, 
their motivations ta learning, perceived benefits and obstacles or barriers. 

2 . ETHODOLOGV 

The narional sample for our survey (carried our in 2005) is composed of posr-grac:uare 
srudems rhar rerurned ta rhe universirics ro get the higher leveis of narional academic 

'The survey is one of ehe meehodological scraeegies developed by an interdisciplinary eeam, in ehe framewoek of ehe 

research Projecc financed by ehe PorcLlgLlese govecnmene "Projecto Telas II - Lifelong learning: Evaluaeion of rhe effeces 

on pose-graduaee from ehe higher educaeion". 11 j 
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diplomas (Mestrados and PhD). The sample consists of 145 (128 Mestres and 27 Ph.D 
respondents) tbat finished their post-graduate studies in the years of 199511996 and 
2000/2001 in four Portuguese Universities'. 

Concerning the gender, 69 of the respondents are males (47,6%) and 76 are females 
(52,4%). Respondents belong to different scientic areas: Engineering, Economics, Business 
and Administration, Sciences of Education, Supervising. 

ln the questionnaire, among other topics, we identify what ;ldults think about the learning 
situations and the learning comexts that offered the best opportunity to learn something in 
the preceding year, the preferred way tO the professional update, motivations for learning 
(past and future), perceived benefits of learning, and obstades. 

Some of the questions regarding the learning contexts and situations, obstades tO 

participation and the improvement of professional competence where reproduced, with 
agreemenc, from the DG EAC-Cedefop Lifelong Learning ELTrobarometer questionnaire. 

This ~urvey was carried out in 2003 in the 15 member States, Iceland and Norway, coverin ~ 

residents of all these member states aged 15 years and over. 

3 o OUTCOMES ANO FINOINGS 

3.1. DIVERSITY OF LEARNING CONTEXTS 

ln our nationallevel study we rried tO know what adults think abouc the learning conrexts. 
We were interested ro know the importance given to learning that lCcured during the last 
twelve months, informal and non-formal - acquired on work serrings, leasure activities, 
through social and politicai activities, at home, ... - and formal - traditional courses or 
sessions, organised rraining situations. We also wanted to identify the importance given by 
adults tO learning that occured in articulation with different contexts. 

These core conCerts can be defined as follows (Tissot, 2000; 2004): 

o	 Formal learning occucs within an organised and sttuetured context (formal education, 
in company training, ... ). It may lead to a formal recognition (diploma or certificate). 

o	 Non-formal learning is embedded in planneJ activities that are not explicitly 
designated as learning, buc which contain an importam learning eIement. 

o Informallearning results Erom daily life activities related to work, family or leisure. 

, Universidade de Aveiro, Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia, Cniversidade de Lisboa 

(Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação), Universidade Técnica de Lisboa (Insriruco Superior de Economia e 
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Table 1. Learning ConCexts 
I 

Learning comexts yes no 
nat 

applied Total 

At University 50,4 10,4 39,3 100,0 
Attending training cotlrses/sessions in yotlr twrkplace 47,0 25,4 27,6 100,0 
Attending training cotlrses/sessions elseUJhere 47,1 18,4 34,6 100,0 

As training placement in a company 01' as a part ofan Exchange 
programme 

15,8 16,5 67,7 100,0 

Fol/oUJing programme combining periods ofsttldy with UJorkplace 
bmed-Iearning 

17,9 12,7 69,4 100,0 

\'V'orking (Iearning on the ] ob) 86,7 8,1 5,2 100,0 
At the UJorkplace (talking to col/eagtles during breaks, reading 
newspapers, etc.) 

77,0 17,') 5,8 100,0 

Involvment in social 01" politicaI work (trade tlnion, politicaI party, 
church 01" charity wI}rk, associations, etc,) 

26,7 29,6 43,7 100,0 

Being at home (UJatching TV, doing houseUJork, hobbies, looking 
after the family, etc.) 

52,3 33,3 14,4 100,0 

Trave/linl!., sttldying, working 01" livÚl1!. abroad 78,3 6,5 15,2 100,0 

Getting together with other people 65,4 25,0 9,6 100,0 
Using local libraries, learning resotlrces centres, arts workshops nearby 55,6 25,2 19,3 100,0 
Leastlre aaivities 63,9 22,6 13,5 100,0 

A period of volumary, social or military service 11,9 18,7 69,4 100,0 

Source: UIED, Projecto 1dos 2005, 

Daca shows chac during che lasc cwelve momhs adules chink chey learned ~omeching 

relevam in differenc comexrs and siruacions, mainly non formal and informal ones. The 
learning comexe more significam for che respondems IS che work comext. They recognise 
chac chey have learned noe only during che work aceivicy, "working" (86,7%), but also ac 
che workplace, "ralking tO colleagues, ... " (77 ,0%). 

Transnacional mobiliey is also a relevam source for learning, as 78,3% of che respondc:nrs 
ehink ehac ehey have learned "craveling, studying, worl:ing or living abroad". 

Social comacts and leasure activiries are also valued significam for learning "geccing 
togeeher with other people" (65,4%) and "Jeasure accivities" (63,9%). 

"using local libraries, learning in resources cemers, ares workshop nearby, ... (55,6%) anJH 

"staying at home" (52,3%) wue also relevam siruacions for learning. 

We stress that during the lase cwelve momhs che univc:rsity was only valued as a learning 
comext by 50,4% of rhe respondenrs. Equally the participation on training (ourses ar 
sessions at che workplace (47%) or elsewhere (47,1%) doesn't seem tO be as significam for 
the respondencs. 115 
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Data shows that duriog the last twelve months non formal and informallearning were more 
important for rhe respondants than formal learning. Data also shows that rhe work serting 
is acknowledged by adules as ao importam learning comext. 

Compared to data of the CEDEFOP (2004) survey, we idemify a strong convergence 
regarding rhe recognieion of learning comexts: the majority of citizens rhink rhey learn best 
in informal setrings, The comexes in which most citizens think thar they had learned 
somerhing in the past 12 months, from the most to the leasr freguem are: 

• Involvement in ali ~orts of activiries ar home (69%) 

• Getting together with othet people (63%) 

• leisure activi ties (S 1%) 

• learning infotmaJly at wort-: - cither 00 the Job (44%) ar while doiog other things 
(41 %) 

other informal learning setting~ such as local resources cemers and libraries (32%) 

• workiog, living, rravelling abroad (30%) 

• social and politicai wotk (21 %), 

ln CEDEFOP', survey, formal learning sectings (schools, uoiversities and colleges) were 
ackoowledged as a recem and relevam cootexc for learning by ooly 17% of respondems, 
whereas the category for rraioing io the workplace (formal1y or non-rormaly orgaoised) was 
pointed out by 18%. 

According to daea, informal settings are a significam component of ehe diversity of learning 
contexts, and che proportion of adults engaged in formal education and ttajning is a small 
minorir)' 

INFORMAL LEARNING AND SOCIO-ECONOMIC STATUS GR UP (SE ) 

The respondems of the national survey belong to the higher educated group of people, They 
are pose-graduate, and they came to universities tO get the higher national academic 
diplomas (Mestrados and Ph.D), These adults are highly motivated to learning, and they 
have a accurated perception of learning and their benefits. 

If we compare this learnlOg perceprion with rhe higher socio-economic status group from 
the CEDEFOP study\ we identify a ~rrong coovergence: CEDEFOP group 1 respondents 
are more likely ro think ehey have learned soml:ehing (in wharever kind of context) in the 

, The Cedefop's survey makes use of three broad soeio-ceonomic statlLs groups: group I - highly educated people with 

a high-level Job; group 2 - the low edueated with a low leve} job; group 3 - the low educated who ate not labour market 
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preceding tweIve momhs, parricularly work-reIated learning. They also reporred to havc 
used mobility as a learning tool. 

Across several survey questions its possible tO idcnrify that these group of respondenrs 
reveals a more consistem learning profile: "They participate more in learning of differenr 
kinds, they experience themselves as learning in a wide variety of contexrs, when their inrerest 
is caught by sorperhing something they are likely to go and look for more information about 
it - and they see this irseIf as a good way to learn. Tbcy tberefore use local libraries, local 
learning cenrers and similat resources as places to learn (. ..)" (CEDEFOP, 2004). 

We would like to poinr out that rhere seems to be a srrong relationship berween a high levei 
of education (highly educated people in higher socio-economic group) and the recognition 
of the diversity of learning settings, namely informal ones. 

3.2. MPR VfM~NT ANO UPOATING OF PR FESSIONAL COMPETENCES 

For rhe national respondenrs, the best way to update and improve their professional 
competences is "secondmenr to another organisation or parricipacing in an exchange 
programme for study, uaining or experience abtoad" (69,7%), followed by "doing a course 
organised at a school, college, univcrsiry or rraining cmter" (62,1 %). 

We point out once again the imporrance arrribureJ by rcspondenrs to transnatiotlaJ 
mobility, in this case arriculated with professional developmenr. 

We also poinr out the imporrance given to the university regarding the updaritlg of 
professional competence. 

The working conrext, highly valued by these repondenrs concerning the informal learning 
that occured in rhe last 12 momhs, sccms nor so relevanr for the updating of ptofessional 
knowledge. Only 16,6% of the respondtl1ts consider thar "learning by doing my everyday 
work" is the besr way to updale professionaly. 

However, the percenrage rises up to 36,69'é when they consider "Iearning through regulal 
changes in tasks and responsabiliries (job rotation schemes, etc.). 

And "doing a course organised at my workplace" (19,1%) and "doing a course organised 
elsewhere" (13,1 %) are not significantly valued by the graduate. 

According to the European survey, inspite of people recognisiug that they have leamed 
something in the past yeat in a wider range of conrexts, specially in informal serrings, when 
they think of the improvemenr of their professionnal competences, about half of the 
respondenrs say that they would taLe part in organised and formal courses. According to the 
Cedefop survey inrerpretation, this discrepancy must be related to the longstanding ideas 
about learning and about the traditional contexts where one is suposed to learn (formal 
serrings like schools, colleges, universities, training cenrers, and soo 117 
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3.3. MOTIVATION AND BENEFITS 

We consider that adult motivation for learning is articulated with the reasons, with the 
conrribution/benefits and with the satisfaction obtained with that learning. 

Pottuguese respondenrs to the national survey consider that the main reasons for doing the 
post-graduan: courses were those that belong to the epistemic domain: acquiring 
knowledge and contribution for intelectual development. Reasons articulated with the 
pfOfessional domain werc secondly pointed by the group of Mestres: doing their job betrer 
and professional progression. 

Table 2. Reasons for atrending rhe course (%) 

Reasons 

Mestrado Ph.D 

Very 
important 

and 
importam 

Litde 
ar not 

importam 

Very 
importam 

and 
importam 

Litde 
or not 

importam 

POJSibil.o//inding a Job :39,i 60,3 41,9 58,1 
POJSibil 0/ keeping a job 36,2 63,8 56,3 43,8 
Possibif or changing a 10b 37,3 62,7 45,2 54,8 
Possibit. 0/finding a ruell payed Job 46,5 53,5 51,6 48,4 
Not havingjob expectations 14,9 85,1 12,9 87,1 
Doing better the job 86,0 14,0 83,3 16,7 
Possib. 0/ getting the desired job 66,9 33,1 81,3 18,8 
ProJ!.ression in the Professional carrier 74,4 25,6 69,7 30,3 
Progression in the Academic carrier 62,2 37,8 78,8 21,2 
Contributing to lhe intelectual developmenl 94,4 5,6 93,9 6,1 
Be/ong to the Scienllfic Comttnity 54,7 45,3 88,2 11,8 
Acquiring more kn01lJledge 95,3 4,7 94,3 5,7 
Demands 0/ the company 14,8 85,2 40\6 59,4 
lnitiative 0/ the company 6,3 93,8 1318 86,2 
Fctmify expectations 5,3 94,7 6,5 93,5 
Progressing in stttdies 66,7 33,3 66,7 33,3 
Other siluation 85,7 14,3 100,0 0,0 

Source: UIED, Projecro Tetas 2005 

Expectations regarding learning seem to be attained, as the majority of the respondenrs 
consider that ir is "satisfied" and very sarisfied with the courses (93,5% - Mestrado and 
88,9% - Ph.D), and 88,9% would mantain their academic rraJectory if they had rhe 
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Table 3 Satisfaction with the academic training 

Levei of satisfaction Mestrado Ph.D 

Vety satisfied 38,8% 55,6% 
Satisfied 54,4% 33,3% 
Little satisfied 5,0% 11,1~ 

N ot satisfied 1,4% 0,0% 

Source: UIED, Projecro Telos (2005). 

Table 4. Conrribution of academic training 

Conrribution of the academic training 

Mestrado Ph.D 

Conrribute 
alotand 

conrribute 

Contribute 
little or 
nothing 

Conrribute 
aiO[ and 

conrribure 

Conrribute 
little or 
nothing 

Learn neUJ thingl and cúvelopment at the persond levei 97,8 2,2 97,4 2,6 
Respond to the Pt'ofessional needs 73,0 27,0 83,3 16,7 
Widen gemeral cu!ttlre 89,1 10,9 81,1 18,9 
Establish personal and Professiúizal mntaets for the 

development of the Professional traJectory 
53,3 46,7 69,2 30,8 

Garantee ahigh social stattlS 23,5 76,5 40,5 59,5 
Change the family situation 11,0 89,0 21,6 78,4 
Obtain a diploma 76,9 23,1 84,2 15,8 
Develop a criticaI vision of the UJorld 75,0 25,0 67,6 32,4 
Progress in the Professional carrier 69,6 30,4 78,9 21,1 
Participate in theJob organisation 71,9 28,1 89,2 10,8 
Develop interest in learning in order to developt a 
permanent learning trajectory 

86,8 13,2 84,2 15,8 

Contribute to the personal and social development 84,7 15,) 76,3 23,7 
Raise the e<"onomic income 48,1 51,9 66,7 33,3 
Develop scientific CtI!ture 94,9 5,1 97,4 2,6 
Develop knowledge in the scientific area 91,9 8,1 94,7 5,3 
Make decisions ir a reflexive UJay 78,5 21,5 83,8 16,2 

Source: UIED, Projecro Telos 2005. 

The main conrribution of academic training was considered the "learning of new things 

and the developmem at the personal levei" (97,8% - Mestrado and 97,4% - Ph.D), 

followed by the "development scienrific culture" (94,9% - Mestrado and 94,7% - Ph.D) 

and by the "development of knowledge in their sciemific área" (91,9% - Mestrado and 

81,8% - Ph.D). ] 19 
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The "widening of general culture" (89,1% - Mesuado :'lnd 81,1% - Ph.D) and the 
"development of an interest in learning and research in order to develop a permanent 
learning trajectory" (86,8% - Mesrrado and 84,2% - Ph.D) were also relevant contributions 
of academic rraining. 

The acquisition of new learning, tht: development of scit:ntific culture and knowledge 
development are articulated comributions, that belongs tO the episthemic domain. There 
seems to be a suong relationship berween the reasons and lDotivations for learning, the 
contributions of the courses and the of satisfaction regarding the academic training. 

We would like to suess the consistency between the reasons/motivations and the 
contributions of the academic coutses. The aspects more valued by the respondents were 
articulated with the learning process, and tht: reasons more valued by adults are intrinsic 
and also orit:nted to the learning processo 

:'.egarding future education and rraining, 96,6% of the respondwts says that they are 
illterestec1 tn invest on lifelong learning. The main reasons pre~ented come from the 
rer:.:onal and epistemic domain. 

AccorJing to the CEDEFOP survey, motivations to rake part in education and uaining tend 
to be mixed - both work-related reasons and personal reasons - for che mosc part of the 
respondents. Overall in the EU, the proportiom of respondents are equivalent (personal 
and work-related motives), and is pointed out that only a minority undertook education and 
training solely for one of these motives. Ir is also underlined that this finding contrasts with 
literarure on adult learning, whete usually a higher proporcion of adule learners are driven 
by work-related issues. 

Personal benefir~ are more valued than work-related benefits in all cJl1ntries. Of those who 
had a learning experience in the past 12 monrhs, more citizens reporced personal rather than 
work-related benefirs (81 % got at least one personal benefit from rraining against 54% 
who got at least one work-related benefit, and 37% got only personal benefits against 10% who 
got only work-related benefits. 

The results of the survey show that while people tend tO have mixed motives for past 
education and training, the benefirs are more personal than work-related. 

The sarne trend is identified regardJng future education and training: mocivations to take 
part in it are mixed, but personal motives tend to dominate. 

The respondents main motivations for future education and training are: 

• to achieve more personal satisfaction - 31 % 
• increase general v.nowlegde - 31 % 
• do one's Job beccer - 27% 
•	 obtain a qualification - 200/<:
 

(table45,pg.1l9)
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Almosc all citizens support mixed purposes for lifelong learning; they think thar lifelong 
learning is useful to achievt: both non-work-related and work-related purposes, but a slighty 
higher proponion thlnk lifelong learning serves non-work-related purposes in the first 
instance (2004, pg 84). 

3.4. ARRI RS AND OBSTAClES TO PARTICIPATION 

The results of the nacional study show that che main reasons that do not facilitate the access 
to studies or training courses are related to the profes;;ional area. According to the 
respondems, "Professional obligations take coo much energy" (65,5 %) and adults "had to 

guit some or all of rhe trt:t: rime and leasure acriviries" (47,6%) in ordt:r co keep studying 
or attending traíning courses. The main obscacles co jt:arning and craining come from the 
professional and the pelsonal domains, according co the nacional study. 

We also tried co identify in our narional survey how finance obsrac1es are imporram to 
pos-graduate people. 40,7% of the national respondents consider chat finance ob~CJ.c1es are 
a "greac obstacle", 33,1% as a "small obstac1e" and for 24,1% ic's nor an obscack to :.;tudies 
or craining courses. For 2,1 % of the pos-graduates finance is considered an unsurmoncable 
obstade. 

Regarding che payment of the pos-graduate courses fees (Mestrado and Ph.D), we identifit:d that 
most respondenrs had supporrt:d ic (54,9%) by themselves, folIowed by che employer (13,2%). 
Only 7,6% say thac ir was their families who payed rhe fees of the pos-graduate courSt:S. 

It is interesting to refer rhe acknowledgemenc of the national :.;tudy respondencs on the lack 
of available courses related to cheir needs. Thi~ can be considt:red an institucional barrier to 
learning. 

18,6% of the respondents refer as an obscacle the "oon exisrence of aJeguated courc,(':. 
considering rheir needs" and rhe "non exisrence of available courses nearby" (14,5%). 

These aspeets seem relevant and we would like LO poinr out to what extenc acadt:mic 
institutions are aware of adult competence needs, anel al<;o to what extent chey are plepall.'d 
to respond to the new demands. 

CEDEFOP research (2004) shows chat "time" (alI time-relared obstacles) is considered Lhe 
most important barrier for 37% of respondencs in rhe LU on average. Respondencs reportt:d 
that family, work or leisure commitmellts demand coo much of their energy to leave ti,nt 
available for learning. When analysing irems separacely, family commitmems come Lr:.c, 
followed by a threarh to leisure cime, job commicmencs, and last comes che idea of beelllg 
to old to leam. 

According to a research developed by OECD (2003-a, in CEDEFOP, 2004) cime i~ confiLmed 
as as the most significan ~ harrier to continuing leaming, followed by lack of funding. 121 
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4. ONCLUSIONS 

The results of borh surveys (European and national) point out that informal and non-formal 
learning have been significantly valued by the individuaIs, special1y rhe learning gained 
ffOm the work contexts: about half of the CEDEFOP survey respondents report having 
learned something ar rhe workplace in the preceJing year. According to the portuguese 
survey, che respondents consider that the wotking context v'as the most significant learning 
context in the preceding year. 

How\:ver, people think rhar rhe besr context to improve and update rh~ir professionnal 
comperences is the formal contexr, where universiries, colleges, rrainin~ centers, play a 
key-role. This discrepancy can be due to the people's perceptiofl that the most valued 
learning (from rhe social and professionnal perspective) is the one rhat is obtained in a 
instirurional and recognised education setting. The role of certification and the diploma 
social factor can be an important factor to take in to account. 

Data from CEDEFOP and ftom narional study shows rhat the rea::ons and morivations to 
participare tend to be mixed - both work-re1ated reasoos and persooal reas<Ilns. Motivations 
related to work come io second place io the narional survey. lo this study, the major 
contributioos aod beoefirs from learning are also pusonal and related to rhe episremic 
domain. Regarding future learning, reasoos presented to lire10ng learning are mainly ffOm 
rhe personal sphere. 

The resulrs of CEDEFOP's survey show rhar white people cend to have mixed motives for 
educarion and rraining, rhe benefirs are more personal rhan wurk-re1ared. And regarding 
furure learning, morivations ro take part in ir are also mixed, but personal motives rend to 
dominare. 

The resuls from the narional srudy and from CEDEFOP's srudy show consisreocy wirh 
resulrs [rom different srudies about adulr learning obsracles and barriers - reasons for non 
participarion in adulr education -, namely reported in rhe UNESCO srudy, which identifies 
rhe major reasons for adulr nor artending adulr educarion courses: lack of rime, lack of money, 
and family responsabiliries (Valentine, 1997, in Merriam e Caffarella, 1999). According to 
::hiousse e Werquin (2005), based on resulrs from an internarional srudy, (IALS, 1999-1998) 
adult non participarion is due ro rime and mooey consrraints, and to professional and family 
consrraints. According ro rhe aurhors, rhese findings are consisrency with rhe rrends 
identified on international srudies (OCDE, 2003 e 2005) and can be generalised, regardless 
of contexrs, sysrems and culrures. 

From rhe theoretical point of view, adulrs barriers to participation in learning activities are 
articulared with a combination of psychological and social fanors; an interpretarion is only 
possible if we analyse the interaction betweo structural factors and rhe individual 
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According to several aurhors we can identify situational and dispositional harriers, and also 
institutional batriers (Cmss, 1991, iii Merriam e Caffarella, 1999). There an: dispositionals 
factors (internal barriers, articulared with atitudes, such as age considered adequared to 
learn), situational factors (external factors, rhar escape tO individual control, such as rhe cost 
of the fees) and institutionals faerors (related to praerices and procedures rhat prevent adult 
participation in learning. 

Considering that responders from both studies va.luc the formal context as the best one 
to improve Lheir ptofessional competcnces - such as universities, colleges, rraining 
centers,... - and considering that the national study was dcveloped in portuguese 
universities, with pos-graduate respondents, we are intetested tO discuss the results within 
the context of higher education. 

As we pointed out, the non-formal and informal context (such as the work setting, in 
national survey) was ackowledged as the most valued contexts for learning in the preceding 
year. 

We would like tO taise some questions about the changing role of Higher Education: 

• How are institurions facing the changes due tO this knowledge rransformation) 

•	 How are the universities responding tO the new demands from individuals and from 
rhe society) 

• Whar type of changes ale at stake, from the institurional and educational point oE 
view) 

• Are there any	 institutional mechanisms tO recognise adult non-formal anJ informal 
learning) 

• What is the type of telationship that can be established between informal and formal 
knowledge, at educationallevel (ex:learning activities)) How is informal knowledge 
used in f9tmal learning situations) 

We are inrerested to explore these yuesrions, with a qualirative approach, through the 
analysis of data ftom rhe national swdy, namely wirh the imerviews done LO the 
coordinators of the pos-graduate coutses. 
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Higher Education and the Adult Motivations 
Towards Lifelong Learning 

Ana Luísa de Oliveira Pires 

SUMMARY 

The increasing role of Higher Education (HE) institutions in lifelong learning processes 
seems to be a trend in the global context of the knowledge society. Likc in many other 
European countries, the rapid expansion of HE in Portugal in the last decades has been seen 
as democratisation of access and increase of participation at the tertiary levei of education. 
The Portuguese post-graduate education offer at universities has also increaseJ and 
diversified in reGem years - namely masrers and PhD -, evidencing that there is a need for 
post-initial education across the lifespan of individuais. HE institutions are stiJl trying ro 
find their own role, strategies and practices as providers of multiple and diverse 
opportunities for adult learning and developmem. 

ln this paper we intend ro discuss some of the results obtained through a survey - developed 
by an imerdisciplinary team and financed by the Portuguese government -, cemred on the 
study of the educational and professional trajectories of post-graduates from a group of 
Portuguese uniJersities. We try tO understand adult perspectives about learning and 
speciaJly discuss the adult motivational dynamics rowards their future learning - in rhe 
framework of lifelong learning processes. 

Starting from the motivational model of Carré (1998, 2001), we idemified several types 
of motives towards future learning in this group of post-graduated university students. 
A provisory analysis of the data shows that it is possible ro idemify types of motivation for 
learning that ate more relevam for these group of adults than others, and we try tO 
understand its relationship with several factOrs. W<.: imend to discuss the influence of 
gender, age and the professiollal anivity on the motivational process, amongst other 
relevam factors, and sheJ some light on the trends, convergences or divergences that emerge 
from this analysis. We would also like tO idemify some of the new chalJenges that Higher 
Education is facing in a comext of reJefinition of learning boundaries. 

1. LlFELONG LEARNING ANO HIGHER EOUCATION 

• HE NOW~EOGE ANO THE L1FELONG LEARNING SOCIJ:TV 

The increasing de-diffe :emiation across boundaries, namely between differem forms of 
provision, between education, training and leisure (Edwards, 1997) shows the existing 127 
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complexity between eelucation, rraining, work anel employmem. The po~icy eliscourse on 
lifelong learning .. iifeiong anel iife wide - puts the emphacls on le~lrning anel learners, anel 
placec a higger emphasis on aelult responsibility. 

The European Union ,;et up umil the year 2010 for builelillg of a strong knowleelge-baseel 
society anel economy. The European Employmem Srrategy anel thl member states politicai 
agenela has establisheel as a priotity the investment in life10ng learning activities. European 
eelucation anel rraining policies keep on stressing the nceel of íaising the population 
qualification structure, relateel to economic anel social goal:., anel I)ut the emphasis on the 
acquisition of qualifications relevant to employment anel worhng iife. Lifelong learning is 
consielereel as one of the key-faccors of the knowleelge society '1nel economy, anel it is 
consielereel by rhe European Commission a crucial e1cment for the rransition to "the 
knowleelge baseei-society", anel an important answet to Lhe cha lenges of globalisation, 
competitiveness anel employment. The European Commisc:ion con:;ielers that there is the 
neeel for comprehensive anel coherent strategies for lifelong learning. 

However, several sruelies concerning lifelong learning anel its new challenge to eelucation 
anel training systems in European couutries point out the neeel for substamial imptovemems, 
specifically regareling aelult learning. As it is summariseel by Gorelon (2004), there is still a 
consielerable progress to bc maele in oreler to broaelen the access, remove existing the 
barriers, LO elevelop new paths anel strucrures to qualifications, anel responel to the neeels anel 
requiremenrs of aelult learners. 

Accoreling to a stuely carrieel out by üECD (Pont, 2004), there ate many reasons for non 
participation in aelult eelucation anel rraining: among others, it is ielentifieel the lack of 
information, lac!: of time, lack of motivation, lad: of incentives, lack of fu?eling . Although 
not always put forwarel in many sruelies, the lad: of motivation is one importam anel 
significant n:ason. For thc author, it is the "people who have the highest eelucational 
attainment leveIs who fee! that they woulel like to participate anel who actually elo 
participate more, revealing a c!o<.e complementary between injrial eelucation anel aelult 
learning" (Pont, 2001:.:\5). 

There is a lack of ;;tuelie, anel research about the aelult reasons anel expectations regareling 
learning, eelucation anel training, specially from a life10ng anel tife wiele perspective. Their 
reasons, their interests anel neeels, are selJom known in elepth, although they play a 
funelamental role in their elemanel anel their participation in eelucation anel training activities. 

It has been pointeel out by several sruelies that aelults' motivations to participate in learning 
aerivities (in continuing eelucation anel rraining) are multiple, complex anel subject to 

change (in Merriam anel Caffarella, 1999). Nowaelays the unelerstaneling of the motivational 
structure relateel to aelult learning it's becoming more anel more importam, specifically in 
the context of the knowleelge society anel the lifelong learning society. The relevance of 
aelult learning is wielely recogniseel, both Erom the equity anel social cohesion perspective, 

128 anel the elemocratic, employment anel economic elevelopment poim of view. 
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• GHER EOIlJCATION 

The increasing role of Higher Educarion insrirurions in lifelong learning processes seems ro 
be a rrend in rhe global comexr of rhe knowledge sociery. As ir was srressed by the outcomes 
of the World Conference on Higher Education (WCHE) in 1998, in a comext of 
globalization, Higher Education has become recognized a significam catalyst for social and 
economic progress due ro the creation, dissemination and application of all forms of 
knowledge (Kearny, in Eggins, 2004). 

Higher Education has becoming in recem years an importam secror of providers, regarding 
the creation of new opporrunities for Lifelong Learning. However, and as sustained by 
Merriam and Caffarella (1999: 15), participation in adult education is largely a volumacy 
activity, so "pro\liders of adult education therefore need ro know who is participating, why 
they are participating and what conditions are likely ro promote greater participation". 

Like in many other European countries, Porrugal has wirnessed a general improvement in 
the population level of education and rraining in the recem years. However, if comparecl ro 
other European countties, it still presems lower leveis of education and rraining qualifications. 

Nevertheless, the rapid expansion of HE in Porrugal in the last twO or three decades has 
been seen as democratisation of access and increase of parricipation at the terriary level of 
education. The f0rtuguese post-graduate education offer at universities has also increased 
and diversified in recem years - namely rhe masters (mestrados) and PhD -, evidencing rhac 
there is a need for post-initial education across the lifespan of individuais. HE institutions 
are still rrying to find their own role, srrategies and praerices as providers of multipie and 
diverse opportunities for adult learning and development. 

2. ONCEPTUAL FRAMEWORK 

The conceptual framework of this specific parr of rhe research - adulr motivations rowards 
lifelong learning - is based on tlle descriptive model of Carré (1998, 2001) concerning the 
adult morives and oriemations cowards learning and training activities. 

Starting fIom this mode!, and based on the analysis of our empirical data, we imroduce a 
new conceprualization regarding the adult motives of implication. We raise the hypothesis 
of the creation of a new caregory of reasons that we identify as the existencial motives, given 
by adults for participatillg in lifelong learning processes. 

The model of Carré abour the adult oriencarion and implication on learning and rraining 
activities considers two main dimensions: the contem of the mocivation (the motives of 
implication) and the process of rnotivation (the dynarnics of the irnplication). According tO 

the author, the coment of motivation are the reasons acknowledged and explicited by adults 
in order ro explain the fínality of their learning/rraining aerion strategy. Regarding the 1?9 
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content of the adult motivation, this model tal:es into account C"'O main orientation axes: 
one axis concerning the intrinsiclextrinsic orielltation, and the e:ther one concerning the 
orientation towards learningltowards participation. 

A)	 The first axis, intrinsic/extrinsic orientation, is theoreticaly based on the conception 
(Deci and Ryan, in Carré, 1998) that the main motive [Q learn is che satisfaetion gained 
by the process of learning itself; the main result of tbe aetion is instrinsic [Q the aetivity 
of learning. Tbe extritlsic orientation exists when lcarning is a mean [Q obtain external 
goals or results. 

B)	 The second axis, orientation towatds learning/participation separates tbe motivations 
to the acqui~ition of a learning content (knowleJge, skills, artitudes, ... ) fram the 
lDotivations towards participation, which means that the main reaso? is the presence 
and participation of the adult in the training activities, independently fram the type 
of the knowledge acquired. ln this case. the participation in learning activities is 
related to the antecipation of a result, independem from the acquisition of knowledge. 

According to :~arré, the intrinsic motives, those where the satisfanion.·pleasure is obtained 
through the learning ptocess itself and the pracess and tesulrs are rdated, are the following 
motives: 

• THE EPISTEMIC MOTIVE 

Learning and knowledge is a source of satisfaction and plcasure. ' 'he mooivation is linked 
to its own content: to learn, to acquite knowledge, skills, attitudes, ...The motivation is 
linked to the contem ("I like everytbing related to economics", "I like the intelectual 
perspective of things"). The emotional dimension is a presence lO this tYlPe of motives (to 
like, to love, ... ). And sometimes the pleasure of learning is orientated to tbe opening of the 
mind, to the metacognition development, and the aim is to wide and to enricb the spirit. 

• THE SOCIO-EMOTIONAL MOTlV 

Adults are interested in learning/training aetivities because they wanc to establish social 
contaets, tO develop new relationsbips, they wam to be integrated in a group, they wam to 

comunicate, to reinforce the social links. The emocional dimension, the pleasure to be with 
others is presem in tbis motive. 

• THE HEDONIC MO IVE 

Adults panicipation in learning activities is also related with thc pleasu~e to participate, 
but linked ro the conditions of the training environmenr itself, with the materiais, the 

130 resources, documents, etc. The pleasure is independem Eram the contem of learning. 
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ln the model of Carré, the extrinsic motives are those linked co the satisfaction or teward 
externally obtained from the learningl training processo The process and the results are 
different and seRarated. The karning is seen as a means to obtain othet goals, which are 
external co the processo Within this group of motives, we can identify: 

Reasons for part\cipation in learning activities ate explicitly material: economic advantagec 
(direct ar not di~ect - like a promorion, or to get a job). 

ln some cases the participation in 1t:arning, training activities is due co explicit external 
pressures, like an obligation or an imposition, coming from an l:xternal contexto Jometimes 
there ate more subtle pressures, like the social pressure to confotmity, inf1uences of the 
hierarchy, and so on ... ). 

The reason to ~articipation in learning acrivities is to avoid unpleasant situations or 
acrivities; adulrs prefer to participate in learning.'training activitics in ordl:r co escape from 
suffering situations or boredom acrivitil:s at work (such as displeased environment, routines, 
lack of professio aI interest, personal conf1icrs, and 00 ... ) 

The reason to learning is related to the development of competences, knowledge, skills, that 
are needed to rhe specific professional work activities. The aim is to improve the 
professional performance, in arder to anticipate Oí' adapt to changes. Learning is "a 
professional tool", an instrumental answer for a professional challenge. It is related to the 
classical function of coritinuing training (development of the competences). 

Ir: 

Adults are engaged in learning activities in order to get competences, knowledge, skills chac 
are understood as necessary to the specific activities outsiele the job anel worJ..:ing lift (<;uch 
as leisu,re, family life, associarive responsibilities, and so on), but alway<; with a clear acrion 
goal or with a eoncrete action aim, well identified. Learning is a means to a projeu, an 
interest, to saris y a specific need. 

This learning motive has the finality of acquiring competences, knowledge or skills, or 
acquiring the symbolic recognltion need to a transformation or prescrvation of the adule I j I 
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identity characrerisrics. This motivlO can be understood from the perspective of professional, 
cultural or social starus (to get a diploma, a qualification, to keep or get a function, ... ). It 
is centred on the recognition of the social image, and it is external LO the economic motives. 

• THE VOCATIONAl MOTIVE 

The engagement in learning is orientated by a logic of professional guidance, carrier 
management, or gerring a job. Adults want to develop competences, knowledge or skills in 
order to keep the job, to get a new job, or to improve their job (ther refer the words 
"carreer", "mobiliry", "ptofessional future", "opporrunities", an so on). 

As we have already referred, the mode1 of Carré points our thn it is aisO necessary to 
understand the process - the dynamics of learning implication - that is relared to the action 
itself (the enrolment and panicipation in training acrivities). From the theorerical point of 
view, this process is based on three dimensions: sense of self-derermination, perceprion 
of competence and the projeet (Dec[ and Ryan, Nllttin, 1980, in Carré 1998, 2001); the 
understanding of the morivational framework of adults reslllts from the articularion between 
these ehree factors. 

:':-:onsidering that the queseion ehat we llsed in our survey ic; ee1ated to the adults' reasons to 
futuelO learning, we cOllld not take into account these dimensions in our study, and we 
clOntreJ our analysis only on the content of the motivations. 

According to the Carré model, the adult motives are not murually exclusive, rhey can be 
diverse and combined (wich the minimllm of two), in an "individual original constellation" 
and contribure to the construetion of"personal moeivation frameworks". These frameworks 
lry to llnderstand the adult re1ationship with learning, in a specific moment, and the 
moeivation dynamic that orientates ehe implication of thlO adule in thae learning sieuation. 

3 . METHODOLOGV OF THE STUDV 

':"he discussion of this paper is empirically based on ehe results of a research project 
developed byan interdisciplinary team; and financed by the Poreuguese goveroment - "Projeer 
Telos II - Lifelong learning: evaluation of the effects on pos-graduate from the Higher 
Education" centred on the seudy of the educational and professional trajectories ofpose-graduaees 
from a group of Poreuguese universities. ln this paper, we try to underseand and discuss the 
moeivational dynamics of this group of adults towards their learning - in the framework of 
the adult lifelong learning processes. 

'The research ream is composed by researchers from rhe Universidade ~ova de Lisboa (Faculdade de Ciências e 

Tecnologia), Universidade Técnica de Lisboa (Insriruro Superior de Economia e Gestão), Universidade de Lisboa 

132 (Faculdade de Psicologia e Ciência' da Educação) and Universidade de Aveiro. 
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The project aims ro charaererize the educarion, rraining and work rrajecrories of a group of 
adulrs wirh higher level 8f qualificarion rhar have obrained rhe degree of Masrer (Mestrado) 
and PhD in rhe academic years of 1995/1996 and 2000/2001, in rhe universiries thar have 
participared in the projecr. 

The academic and pos-gtaduare services provided us wirh rhe exhausrive lists of people rhar 
finished their pos-graduarion degrees. From a universe of 569 graduates (449 masrers e 
120 PhD) we gor a worhng univt:rse of 440 post-graduares (343 masters and 97 PhD) to 
whom we senr a quesrionnaire by mail. A monrh and a half later we resenr it by mail. Thi" 
two stages process al10wed us ro ger 145 answers, rhat correspond ro 32,95% of all rhe 
inquired population, which is wirhin rhe expecrable values for this type of inquiring. 

The research was carried on rhrough differenr srages and using different instrumenrs of dara 
collection. On a first sLge rhe research ream elaborared the quesrionnaire. Ir is divided ln 
four main secrions: personal and social characterizarion; academic rrajecrory; prafessional 
trajecrory; evaluarion of rhe academic rraining. 

HIC ANO SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS 
ICIP TS' AGE. GENOER NO FORMAL EOUCATION 

The national sample for our survey, carried our in 2005, consisrs of 145 (128 masrers and 
27 PhD respondenrs), who finished rheir posr-graduare smdies in rhe years of 1995/1996 
and 2000/2001 in rhe fcur menrioned Portuguese Universities. Concerning rhe gender, 69 
of the respondenrs are males (47,6%) and 76 are females 52,4%). 

The majoriry of rhe respondenrs belong ro rhe group 25/39 years old (49%), followed by 
the graup of 40/~4 years old (41 %) and by rhose whit 55 years and over (10%).The averagc 
is 41 years old. 

More than half of rht: respondems are married (61,8%) and rhe orhers are single (25%), 
divorced (9%) or are living rogerher (4,2%). 

At the momem of rhe inquiring rhe formal schooling qualificarions were rhe following 
ones: degree and masre! - 107; degree and PhD - 5; degree, masrer and PhD - 33. 

Respondenrs belong ro differenr academic domains: Engineering, Economics, Business and 
Adminisrration, Sciences of Education, Supervising. 

4 . ESUL~S ANO OISCUSSION 

We consider that adulr morivation for lt:arning is atticulared with rhe reasons, with rhe 
perception of the conttiburion/benefits and with rh<: sarisfaction obrained wirh the learning. 
ln the questionnaire, we tried ro idenrify the teasons, the conrriburions, the satisfaction 
with the academic courses and the inrenrion to pursuing further learning. U3 
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a) Motivations towards the master and PhD courses 

The respondems considered that the main reasons for attending the post-graduate courses 
are: acquiring more knowledge (95,3% of masters and 94,3% of PhD) and the comriburion 
for the intellectual dcvelopmenr (94,4% of masters and 93,9% of PhD). These reasons 
belong to the epistemic domain. 

The second reasons poimed our by the group of masters are articulated with the professional 
domain: doing their job better (86,6%) and professional progression (74,4%). For the PhD 
respondems, to belong tO the sciemific community (88,2%) and doing their job better 
(83,3%) were the other importam reasons for attending thl: course. 

Table 1. Reasons for attending the course (%) 

Reasons 

Master Ph.D 

Very 
importam 

and 
importam 

Little 
or nor 

importam 

Very 
importam 

and 
importam 

Little 
or not 

importam 

Possibil.o//inding a 10b 39,7 60,3 41,9 58,1 
POJJibil o/ keeping ct 10b 36,2 63,8 56,3 43,8 
Possibi! of chanf(ing a job 37,3 62,7 45,2 54,8 
Possibil. o/finding a wef! payed job 46,5 53,5 51,6 48,4 
Not havingjob expectations 14,9 85,1 12,9 87,1 
Doing better the job 86,0 14,0 83,3 16,7 
Possib. o/getting the desired job 66,9 33,1 81,3 18,8 
Prof(ression in the Professional mrrier 74,4 25,6 69,7 30,3 
Progression in the Academic carrier 62,2 37,8 7~,8 21,2 
Contributing to the intelectual development 94,4 5,6 93,9 6,1 
Belong to the Sáenti/ic Comunity 54,7 45,3 88,2 11,8 
Acquiring more knowledge 95,3 4,7 94,3 5,7 
Demands o/ the company 14,8 85,2 49,6 59,4 
Initiative o/ the company 6,3 93,8 13,8 86,2 
Familyexpectations 5,3 94,7 6,5 93,5 
Progressing in sutdies 66,7 33,3 66,7 33,3 
Other situation 85,7 14,3 100,0 0,0 

::ource UIED, ProjeClo Telos 2005. 

Expectations regarding learning seemed tO be attained, since the majority of the respondenrs 
considerl:d that they werl: "satisfied" and ver)' satisfied with the courses (93,5% - master and 
88,9 % -~lhD), and 88,9% of them would have followed their academic trajectory if they 

1.51 h;td che possibility tO choose again. 
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Table 2. Satisfaction with the academic training 

Levei of satisfaction Master Ph.D 

Very satisfied 38,8% 55,6% 

Satisfied 54,4% 33,3% 

Little satisfied 5,0% 11,1% 

Not satisfied 1,4% 0,0% 

SOllrce: UIED, Projecro Telos (2005). 

Table 3. Conrribueion of academic training 

Ph.DMaster 

I Contribuce Contribute Contribute Contribute 
Concribution of the academic training a lot and little or alotand litde or 

contribute nothing contribute nothing 

Learn neUJ things and development at the personal levei 97,8 2,2 97,4 2,6 

Respond to the Professional needs 73,0 27,0 83,3 16,7 
Widen general culttlre 89,1 10.9 81,1 18,9 
Establish personal and Professional contacts for the 

development of the Professional trajectory 
53,3 16,7 69,2 30,8 

Garantee ahigh social status 23,5 76,5 40,5 59,5 
Change the family situation 11,0 Sy,O 21,6 7S,4 

Obtain a diploma 76,9 23,1 84,2 15,8 
Develop a criticai vision of the UJorld 75,0 25,0 67,6 32,4 

Progress in the Professional carrier 69,6 30,4 78,9 21,1 
Participate in the } ob organisation 71,9 L8,l 89,2 10,8 
Develop interest in learning in order to developt a 

permanent learning trajectory 
86,8 13,2 84,2 15,8 

Contribttte to the penonal and social development 84,7 15,3 76,3 23,7 
Raise the economic income 48,1 51,9 66,7 33,3 
Develop scientific culture 94,9 5,1 97,4 2,6 

Develop knoUJledge in the scientific area 91,9 8,1 94,7 5,3 
Make decisions in a reflexive way 78,5 21,5 83,8 16,2 

SOllrce: UIED, Pcojeuo Telos 2005. 

The main contribueion of acaJemic ttaining was considered "learning new things and 
development at the personal levei (97,8% - Master and 97,4% - Ph.D), followed b) 
"developmem of sciemiflc culrure" (94,9% - Master and 94,7% - Ph.D) and by "developmenc 
of knowledge in their sciemific área (91,9% - Master and 81,8% - Ph.D). ijj 
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"\:V'idening of general culture" (89,1% - Master and 81,1% - Ph.D) and "development 
of an interest in learning and research in order to develop a permanenc learning 
trajeccory" (86,8% - Masrer and 84,2% - Ph.D) were also relevanc concribueions of 
academic training. 

The acquisition of new learning, developmenc of scientific culture and knowledge development 
are articulated concributions, thar belong to che epistemic domain. 

We can conclude rhar there seems (Q be a strong relationship between the reasons for 
learning, the concributions perceived by the adults and the satisfaction obtained with the 
learning. 

We would like to stress the consiscency herween tne reasons/motivations and the concributions 
of the academic courses. The most valued aspects were articulared with tne learning process 
itself, and the most valued reasons are intrinsic and also orienteJ to the learning processo 
Thio relationship is consistenc with a and strong motivarion for learning. 

b) Motivations towards future learning 

We wamed tO know the motivacions towards future learning of this group of adults. The 
last (Wo yuesrions of tne ljuestionnaire oriemed to cne future wnere tne following: "Are you 
interested in pursuing further learning / " (YES / NO). "Whyl" 

The great majority of the respondencs answered that rhey were incerested in pursUlllg 
further learning (81 %), while a very small part of the respondems said they were not 
incerested in ir (3%). 16% of the respondencs didn't answer tne quesrion. 

There are significam differences between man and women - 76,1'/6 of men and 84,6% of 
women say YES. 

And if we look ra the age group, there is no significam difference: fram 25 to 39 years 
old, 95,7% answer YES to this question; the age group from 40 to 54 years oId 
presenced 98,3% posirive answers, and from the group of 55 and over 55 we got 93,3% 
affirmative answers. 

Table 4. Interested in pursuing learning 

N (%) 

YES 117 81% 

NO 5 3% 

Didn't answer 23 16% 

Total 145 100% 
136 
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Graphic 1. Interested in pursuing learning. 

3% 

Interested in pursuing learning 

.yes 

.no 
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The reasons why people were not interested in pursuing learning were diverse and related 
to differen - aspeers: 

• personal aspects -	 "I am thinbng of retiremenr and have to think abour the.: family"; 
"I am satisfied with my actuallevel of educationltraining" . 

• professional and academic aspects	 - "Academic training is far from the practical 
training and does not cortespond to the enterprise needs"; "To be a teache.:r of the first 
grade it's not necessary to make.: an investment in a personal learning path", "Not 
interested on rhe cominuation of an academic trajectory". 

•	 AN ANALVSIS OF THE ADULT MOTIVATIONS - A NEW CATEGORV 
OFl MOTIVlES? 

We developed a qualitative analysis to the further learning rcasons presented by the adults, 
based in the model ofCarté (1998,2001). However, a new graup of reasons were emerging 
fram the data. Due to the consistency and specificity of this new group of reasons, we taise 
the hypothesis thar they could constitute a differem category of motives. 

Based on the induerive analysis of our data, we ide.:ntified another reason for learning, a category 
of deeper motives, more profound, artiClllated with the development of the human being. 
within the personal sphere. This type of motives are deeply linked to sdf-development 
processes, and they seem to be self-finalised processes. This can be seen ftOm the following 
sentences: "it is a part of the human development", "it gives a meaning to life", "it is a way of 
being alive", "it's a philosophy of life", and soo ln some cases, they appear like a basic need of 
survival, almost like a biological survival process ("it is a need", "to stop is to die", "learning 
until death", "to sllrvive", "when you get to this poior, it is not reversihle anymore"). We 
classify this type of reasons for adult learning in the same domain of the intrinsic motives and 
of the learning/ptOcess oriented motives. We call them in this proposal the existencial motive. 137 
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A deeper analysis of the reasons presented by the adults, based on the model of Carré 

(1998, 2001), shows that the motives regarding learning are not exclusive, they are 

diverse and sometimes combined - giving placr.: tO what the author cal1s the "individual 

original constellation". 

Table 5. Adult Motives 

Motives N.o % 

Epistemic 28 23.93% 
Epistemic +Professional 3 2.56% 

Epistemic+ Vocacional 5 4.27% 
Existential +Epistemic 6 5.13% 
Existencial 16 1368% 
Existencial +Personal 1 0.85% 
Existencial +Professional 2 1.71% 
Exist+Prof+Epist 1 0.85% 
Idencity 3 2.56% 
Economic 1 0.85% 
Idencity+Economic 1 0.85% 
Personal 4 I 3.42% 
Professional 21 17.95% 
Professional +Personal 6 5.13% 
Prof+Pers+Epist 1 0.85% 
Prescriptive / context 6 513% 
Prescriprive+ Exisrenrial 1 0.85% 
Vocarional +Professional 1 0.85% 
Vocational 5 4.27% 

Orhers 5 4.27% 

Total 117 100% 

Graphic 2. Adult Motives. 
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The analysis of the elata shows that tht most significanr motive to pursue learning within this 
group of aelults is the epistemic motive. This motive appear~ in the first place anel in a single 
form for almost 24% of the adults, and in a combined way for almosr 13% of the respondenrs 
(in rhe following combination forms: epistemic and professional, episremic and vocational, 
epistemic and existenrial, epistemic and vocational, epistemic profes.<:ional anel personal). 

The professional motive is the second single more importam motive for this group of adults, 
for almost 18% of the respondems. And the combined professional motives are relevam to 

almost 12% of the aelults (in the following combination forms: professional anel existemial, 
professional and personal, professional anel vocational, professional epistemic and personal). 
The following more importam single motive is the existemial one, for almost 14% of the 
respondents. Anel in a combined constellation, it is significam for 4.26% of rhe adults (in the 
following combination forms: existemial anel epistemic, existemial anel personal, existemial 
and professional, existenrial anel prescriptive, existemial professional anel epi~ttmic). 

a) Morives/Gender 

The group ofthe responelems i:, composed of52, 4% women anel 1[',6% mell. 

Table 6. Motives/Gender 

Women Men Total 

Existencial 16 11 27 
Epistemic 27 17 44 
Economic O 2 2 
Prescriptive O 7 7 
Professional 23 12 35 
Personal 7 5 12 
Identity 2 2 4 
Vocational 6 5 11 

Graphic 3. Morives/Geneler. 
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An analysis of the influence of gender on motives seems to show no significant differences 
hetween teasons presenred by men and women tegarding the il1terest in pursuing of 
learning: the epistemic motive comes in first place both for women and men, followed by 
the ptOft:ssional and by the existential motives, However, the prescriptive motive and the 
cconornic motive wen: only n:ferred by the male respondenrs. 

b) Motives/Age 

For the respondents that belong tO the gtOup of 2')/39 years old, the most significant 
reasons for further learning bdong to rhe epistemic motive:, followed by the professional and 
the personal motives. For the age group of 40/55 years oH the motive (hat comes in the 
first place is the existenrial, followed by the epistemic motive and then the professional 
motive. And for the age group of 55 years old and over, the professional motive comes in 
fjrst place, followed by the episternic and the existential motive. 

According to this data, age seems to have a significant role in the motives for pursuing 
lcarning. Younger people (25/)9 years old) seern to put in fírst place the epistemic motive, 

Table 7. Motives/Age group 

Existential 

25/39 40/54 55 and over Total 

5 20 2 27 

Epistemic 22 19 3 44 

Economic 1 O 1 2 

Prescriptive 5 1 1 7 

Professional 20 11 4 3S 
Personal op. 9 3 O 12 

Identiry 1 3 O 4 

Vocational 6 5 O 11 

Graphic 4. Motives/Age. 
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followed by the professional one, white the group of 40/55 years old seems to value more 
rhe existential motive, followed by the epistemic one. However, the gtOup of 55 years old 
and over seems to value the professional motive above all the oehers, followed by the 
epistemic motive. 

c) Professional acrivity/Morives 

Concerning ptOfessional anivity, 65% of eespondenrs are employed, and belong to the 
group of teachers and researchers, 32% bclong to other ptofessional gtOupS (architens, 
engineers, mathematicians, chemists, computer scientists, technical public employees, ... ), 
and 3% of ehe respondenrs are not employed. 

Table 8. Morives/Professional Anivity 

Teachers 

and 

researchers 

Orher 

professional 
acriviries 

unemployed Total 

Existential 21 6 O 27 
Epistemic 29 14 I 44 
Economic 1 O 1 2 
Prescriptive 4 3 O 7 
Professional 24 9 2 3S 
Personal 8 3 1 12 
Identity 3 1 O 4 
Vocational 9 2 O 11 

Graphic 5. Moeives/Professional activity. 
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For the profcssional group of reachers and researchers, rhe morives rhar come in firsr 
place for purSUlQg learning are rhe epistemic ones, fol1owed by rhe professional morives. 
Exisrencial morive comes in rhird place. l:or rhe group of respondencs rhar have orher 
professional aceivities, rhe mosr imporranr reasons for learning belong ro the same motives 
as the firsr group. There seems ro be no differences berween rhese rwo groups. However, for 
rhe group of unemployed people, rhe professional morive comes in firsr place, followed by 
rhe economic, personal and epistemic morives. 

FINA COMMF T 

Motives for pursuing learning can appear in a single or in a combined form, in differenc 
combinarion consrel1arions. According ro Carré (2001), mOLJve~ are plural, contingenc and 
they are dynamic, rhey evolve. We would like ro srress rhaL the episLemic morive is rhe most 
valued by this group of adulrs regarding rhe pursuing of learning, f~l1owed by rhe 
professional and existencial one~. 

According ro rhe model of=arré 0'198, 2001), rhe episremic mOLive lS siruated on the axis 
incrinsically orientared and on rhe axis orienteJ ro rhe learning contem. If we consider rbat 
the new emergenc group of rcasons (rhar we named by existencial rv-orives) is also 
imrinsical1y oriented and orienred LO rhe leaCllill~ comem, rhen rhere seems ro be a very 
srrong group of morives rhat can bc si ruared in rhis quadram of rhe moclel. These type of 
morivations seern very consisrem wirh a srrong engagemenc rowards learning and rhe 
inrencion ro pursuc furrher learning. 

This group of adulrs is srrongly commirrcd ro demanding learning aceiviries, such as rhe 
academic pos-graduare COllCSes (Masrers and Ph.D). Orher studies have shown rhat 
morivarions for learning are srronger in the socio-economic group of highly educated people 
with a higb-Ievel job (Cedefop, 2004, Ponc, 2004). 

Alrhough rhere is a difference ln rhe percemage of men and WOmél1 rhar are imeresred in 
pursuing learning (women show a higher percencage), rhe qualirat ive analysis of rhe dara 
seems ro show rhat gender and f}rofessional acriviry (exceprion ro unemployed people) does 
nor seem ro have a significam role on the coment of mOCJvation:;. withú1 this group of 
adulrs. However, age seems ro be a faceor that can influence the comem of the motivation 
towards learning. The main morive for younger people seems to be rhe epistemic motive, 
while for a middle age group it is the existencial motive that is more valued. 

5. O ClUDI G R MAR 

Ln concemporary sociery - "the tearning ~ociery"', "rhe lifelong learning society" -, learning 
is being valued within the major socio-economic demands, articulated with the 
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Higher EducaMn and the Adult Motivations Towards Lifelong Learnlng 

of new professiopal competences, and so on. !"rom Lhe politicaI point of view, learning seems 
to be an individual responsibility, particulatly when iL i,. re1aeed LO Lhe developmenr of the 
competences rhat are considered relevanr for the ecollomy sector. 

Edwards (1997:181) idenrifies various meanings and significance from the discourses of ehe 
learning societYf differenr paths with a coincidenr shifc "from the focus on the provision of 
learning opportunities tO one leJ.rning". One of these is a cúncep,ion of learning society "in 
which learners adopt a learning approach tO life, drawing on a wide range of resources to 

enable them to support their lifestyle praerices. ,[his supports lifelong learning as a 
condition of individuaIs in the ("onremporary period tO which policy needs tO respondo ( ... ) 
The normative goaL of a liberal democratic society - an educaeed society - and an 
economically c9mpetieive ~ocie,y - a learning markee - are displayeo by a conception of 
participation in learning as aíl activiey in, and thtOugh, which individuaIs and groups 
pursue their hetetOgenLous goals". (idem:ibid.) 

Ifwe consider rhae learning is a ptOcess cenrred on the pcrson, driven by a comple;; combination 
of motives, aruiculated with ptOjects and expectations, then Ir becomes importanr to 

understand the rcasons ,hae can drive adult, eoward:; learning. 

A deeper look inco the motives regarding ehe pursuing of learnillg in the Context of Higher 
Education, seems tO shaw that adult motives are plural and are related to the specific period 
of each person's life story (age, situation regarding employment, ... ). Results of this research 
seem to show that there i:; a sttOng relation between epistcmic motives, higher leveIs of 
education and training and elle incerest in pursuing karning. 

The consideration of d>: diversity of motives and the diversity of adule I1eeds demand, from 
the educational point of view, an inregratecl and coherent approach to adult learning 
policies, as it is poinrecl out by Ponr (2004:45). For che author, the adule learning policies 
should reflect a "syscemic view of learning", inc1uding tbe "diversi,y of demano foe and thi" 
supply of learning opportunities as pare of ehe whole system". It should caLe inco accounL 
the broadening of the concepe of adule learning (also considering the non-founa! anei 
informal learnihg), as a broao range of educational scrategies. The adult ltarner should bc 
placed at the ce tre of the learning ptOces~, [hae mus, be undersrood as an inc1usi ve pLOC r:3S 

covering a multiplicity of objectives and motivaeiODS for learning·- unclerjJ1llued by 
ptOfessional, personal or social reaSOllS. 
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1. I TRO UCTI N 

Although studies focusing on labour marker emry confirm broader trends rowarJ~ 

greater gender equaliry, thete is evidence rhar gender inequalities have not been 

resolved (Brown and Hesketh, 2004), and much of rhe research evidence still show 

significant gender inequalities in terms of pay, promorion, and career developmem. ln 

our information society, women have job positions requiring qualificaeions similar to 

men's, but they have lower salaries, lower employmem securiry and lower chances of 

getting to higher positions (Castells, 2003). ln European Union, there remains 

considerable diversity among countries, in terms of scientific infra-structures, equality 

and conditions for v,omen who try to pursue sciemific carecrs. Moreover, the number of 

women placed at the top of the academic hierarchy remains a minority (Helsinki Group, 

1999). This si tuarion urges for studies to promote a better understanding of a 

discrimination that still persists, bur which assumes complex features, since it is mostly 

indirect and institutional. ln Portugal, as well, few academic women ascend to decision 

making positiohs, even in one or two faculties whete they are the majority. ln order to 

change this situation, new forms of leadership, leading to new memalities and new 

behaviours (Goleman et a!., 2002) are needed. This is, however,· very difficult to 

implemento As a matter of face, because of their very narure, organisations tend to 

reject what is new and can appear lil:e a menace. They normally live on tbeir well 

established routines offering sometimes strong resistancc to chang<.:. Th<.: culture of an 

institution or any otber organisation has to be raken imo accounr and one has to be 

aware rhat individual actíons do not lead to any success against a powerful re~i~tance 

ln pracrice organisations in general are deeply conservative (Dean, 2006) and rejecc 

those who try to break their routines and the sratus quo. Under these circumstances, 

new leadership is needed. f:owever, this new form of leadership demands nor only 

funding, but also suppore and resources. There has ro be changing in culture, in che 

system and in rhe rrocedures, leading to new behaviours and neVl' menealiries. 

Organisations can no :::mger be thought of as static models, and have to be vieweJ a:; 

dynamic models, tila, inceface with cheir environmem in a sysremic way. Thus, smail 

changes can have incense results (Gonçalves, 2004). Auchoricy is linked to leadership, 

but authoricy must be based upon competence and expertise and nor on power positiollS 

(Sadler,2001). VI 
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2. POWER lN PUBLlC INSTITUTIONS 

Universities are politicai systems essentially depending on public national authorities, and 
now, to a certain extent on European Union policies. Despite universiry autonomy, these 
institutions govern themselves by rules which are imposed to them, often in order to try 
to introduce reforms to a greater or lesser exteot. However, such reforms can be condemned 
to fadure if the power relatiooships which inform and control people behaviour within 
the academic sysrem are not understood. This is an uneasy task, inasmuch as normal!y 
such relarionships are vi<.:wed a, natural, appropriare and umouchable (Senge et aI., 
2000). It should also be memioned that power and conflict within public sector 
organisations have been tht: object of very ft:w studies. Life in public organisations, likewise 
in companies, implies a great deal of organisational and individual ryght for power. 
However, rhere is evidence of significam differences between public and private domains 
(LaPaIombara, 2001). Research carried out by this author io the field of Politicai Scieoce 
give ~ome light 00 the matter aod cao help the understand ing of this problematic of power 
within universities. One of the characteristics thar, according to LaPalombara, differentiate 
organisations belonging to the public st:ctor fcom the private one is rhat the former are 
deeply normarive, resulting into an «aurhoritarian values imposition» (Easton, quored by 
LaPalombara, 2001, p. 558); this cao make the cal! to logic and rarionality diffícult, since 
policies seldom represent the choices from rhe organisations that shoulrl implement them. 
ln our opinion, this argument shouId be taken into account when legislation per se is seen 
as a means to gender dimension integration. 

Also as far as aims and methods are concerned, besides Fovernment orders often being quire 
vague and diffuse, they can remaio unkoowo by many of the people in the organisation 
where they are tO be implemented if information is oot shared. On the other hand, in 
public organisations, aceion tt:nds to be re-active insteaJ of being pro-active, preventive 
and innovative. ln such a concexr, different ideas or even goveromencal reforms ofteo tend 
to be viewed as menace~ to the delicate existing balance (Seidman, quoced by LaPalombara, 
2001, p. 567) between lOternal and external forces, leading to conservatism. Besides, 
conservatism can also develop because these organisations are very linl:ed to tradition, and 
it is even possible that they develop an «acrive inercia» (Dierkes et aI., (2001). ln what 
coocerns Porruguese universlties, their organisarion is freguently guicLed towards the 
consolidation of clusters of power, distributed by influencing spaces (Simão et a!., 2002). 
Furchermore, accordiog to the sarne authors, incramural power, because of this 
corporative visioo, has demonstrated, during generations, difficulties in responding to 
challeoges coming fram rhe external environment. AIso Grilo (2002: 133) argues that a 
regulation should be carried out about the power Structures and decision mechanisms 
within University, and states that the most importam thing to do is tO "open iostitutioos" 
and "break dowo" the existing structures which are responsible for some of the worst 
faults the University has, namiog, among oth(;rs, leaving oue rhose who do oot accept the 
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Such issues are as much relevam as ir is well known rhar, generally speaking, eirher in 
public or in privare organisarions, when rhe implemenrarion of generalised changing is 
wanred, ir is necessary to be aware of rhe facr rhar ir is a srruggle againsr a paradoxo ln facr, 
organisarions live on rourines and status quo, and rheir emplol'ees rell' on esrablished sl'srems 
ro execure their rasks wirh a minimum of resisrance and rension (Goleman et aI., 2002). We 
believe rhar to overcomL gender ineLJualiries and discrimination of anl' kind, ir is importanr 
to bear in mind rhese argumenrs and thar, also in rhe academic world, power srill remains 
in the hands of meDo 

3. ORTU UESE SCIENTIST WOMEN ANO GENOER ISSUES 

Some findings abour Porruguese scienrisr women perceprions of gender inequaliries and 
discrimination in rheir insrirurions will be now presenred. Empirical dara for rhis 
preliminarl' research have bet:n collecred bl' means of an elecrronic quesrionnaire senr to the 
AMONET (Portuguese Associarion of Women in Science) members. The srudl' comprises 
rwenrl'-five respondenrs. 

Basicalll', rhe purpose of rhe srudl' was to examine rhe degree of sarisfaction with rheir 
profession, rhe difficulties rhel' meer in everl'dal' rrofessional life, and wherher rhel' feel or 
have felr gender discrimination in rheir insrirurions. 

4. OIN S 

4.1. R . f SSIONAl SATISFACTION 

Findings show (har rhe enrire number of respondenrs like rheir profession, rwenrl'-five 
percenr staring rhar rhel' like ir verl' much. 

4.2. .1 IV FACTORS 

Among rhe masr arrracrive factors in rhis profession, rhe main one is freedom (eighrl'-four 
percenr), eirher freedom ro manage one's rime (sixrl'-four percenr); Jusr freedom, wirhour 
anl' orher specificarion (rwelve percenr), or inrellecrual freedam (four percenr), even when 
rhere is awareness of rhe relarivi rl' of rhe concepr - some freedom of movemenrs (four 
percenr). 

Teaching/contact with studcí1ts equals to scientific research (fortl'-eight percent each). 
Some commenrs suggest thar academic women nor anil' enjol' doing research, bur they also 
have a desire to share their findings with srudenrs, in a few cases thel' are more precise: 
"with l'oung people". Anall'sis of tht: quesrionnaires also suggests that the above percenrage, 149 
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mainly in whar concerns sciemific research, is largely surpasseel. This argurnem is sUlPporreel 
by staremems like "permanem anel upelared comact with science"; "being aware of science 
and technology advances"; "possibiliry of crearing anel innovaring"; "possibility of 
iuvolvemem in projects". One respondem summed it up: "discovering, learning and 
sharing knowleelgt:". 

Besides "doing what one likes", rhese sciemisr women do nor appreciate routine: some 
respondems memion "diversity", "dynamism"; "regular and necessary comact with the 
world", "permancm novelty" and the "constam challenge tO oneself, in order tO keep up to 
date, not only in thc reaching activity but also in research, and having the chance to be 
always studying" as the most posirive factors of their profession. The emhusiasm and the 
capacity tO rely on science can even lead tO think of "the possibility of changing people's 
lives" as the most atrractive factor in a sciemific career. 

4.3. ONSTRAINTS 

Although they appreciate their profession, this study aiso revealed some aspeers scientist 
women elislike. The first cntic falls upon management and leadership, forty percem of 
the respondems complaining of "little promptness in decision mahng on rhe side of 
management and leadership". This fact sharply contrasts with the elynamism they feei, 
elesire of novelty and diversity, as well as with the implementation anel developmem of 
projects. ln the seconel place (thirty-six percent) comt:> the complaim of "Iack of tüne for 
myself', along with (rhe same percemage) bureaucratic and administrative tasks, 
which, allieel tO the "lack of laboratorial support", "exaggerared reaching load", and "too 
many meerings", memioned by some responelents, may well explain such lack of time, anel 
rhe difficulty in "time managemenr". This problem can be worsened if orher ones are raken 
imo considerarion, like "difficu1ty in funding" or "lack of financial and srrucrural resources, 
implying rhar a huge parr of rime is spem in gerting resources, somerimes unsuccessfully", 
Some feel under pressure, with "too many daily elemands, causing many things to be 
accumulared and no time lefr to elo anyrhing very well, unle% one spends rwenty-fout hours 
working", feelmg a "lack of rime for personal life", "lack of time for aeriviries needed tO 

teaching"; "lack of time for eloing qualiry scicncific research". 

Twemy-eighr percem of rhe respondems poim our rules 'ar career progression as rhe 
mosr negarive factor. Onc specificarion summarises orher complains - "rhe way rhe so-called 
academic career works, its corporative system and irs arbirrariness or less justice". 
lncompetence in general anel "incompetence ar the levei of leadership anel managemelilt" are 
aiso menrioned, one respondem criticising service organisation - "curiously managed by 
men". Orher c1ifficulties like "fear of rourine in the future" "lack of future perspective for 
young researchers who wam to follow a research career in Porrugal" and "salary" are refened 
to - the last three from younger respondems. One respondem felr thar "those out of the 
Lisbon circle" are "voreel to discrimination", revealing the problems felr by those who are 
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4.4. N OF INEOUALI 7 

Are such constraincs common both to sciencist men and women l Although fifty-two 
percenc gave affirmative responsl:s to thl: above question, one of them added that 
"occasionally, women, because they have other activities besides work, might have less time 
to devote to work than men do". Being a fact that sciencist men also have acher activities 
besides their work, this statemenc can suggest a feeling that onl: do not even wanc to realize, 
bllt the feeling is there - women know that, generally speaking they have to carry on 
their shoulders the main family responsibilities, especially when they have :;mall children. 
A significam number of respondencs feel the difference, even if they are not quite sme - "Maybe 
men can be more favoured thtough a net of concacts in the «politicai cirdes», thus keeping 
better informed and patticipating in decision groups". Some scientist women are aware that 
the Academy still remains a very traditional milieu and that power strategies are mainly 
based on a masculine career view. Women are more often subordinated to men and are, as a 
mie, a minority in academic dl:cision taking organisms. ln general, more male than female 
are part of privileged groups, occasionally benefiting in funding distribution. Women still 
are considered a higher cost, because of rhe stigma of marernity and absences due to family 
SllppOtt. Additionally female discourse is less accepted than the male one, especially in 
predomina tly male wor!- environments. Women incegration in a men's world is not so 
easy, while for a men it is perceived as almost an «open door». Even if men are academically 
inferior, some respondencs believe male newcomers feel more at easy, between pairs. 

4.5. U ES OF- INEOUALI TlES 

Why do such ihequalities still remain, even in our academies According tO respondents,
' 

the reasons are fundamencally cultural and educational. These seem to be responsible for the 
«ancestral» view of this profession - higher education teadling - which, unlj/:e the other 
lower leveis of education, has been considered typically masculine. "Work market, in 
general, at managerial levei, is predominantly masculine. They are the majority of the 
employers and there remains a generalisl:d notion that women are nOt so capable of carrying 
out their task compating to men's performancl:". 

Moreover, some women think (hat men who ascend to poStS of leadership rapidly forget the 
problems that worried them as subordinates and adapt well to promotion without causing 
problems to the status quo. Besides, men have more time for dialogues with other 
colleagues, work lunches, for IOstance, as wdl as more incerest for politicai power. ln this 
line of thought, one respond specifies - "more men rhan women belong to assocíations as 
Freemasonry, Opus Dei, or "«informa!» cirdes basically masculine, where rhey help one 
another". ln the end, although generalisations should not be done, "till a great extenc, 
polical-incitutional power prevails over intelligence, capability and incellectual honesty". 
Last but not least, family responsibilities are also mencioned - house/family managemenc 
and responsibility for children to a great extent srilllefr for morhers. However, ir ::hould be 
mention rhar rhis awareness seems tu be painful to admir, and complains fall more ofren on 
insritLltions, rhat "should provide more help, namely nursery schools within the campu:;·'. J51 
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4.6. HOW TO ELlMINATE SUCH DIFFERENCE~1 

Respondents wen: asked what, in their opinion, should be done to change this state of 
affairs. '3ecause it calls for a change in atritudes, difficult to carry out because they are rooted 
in cultural concepts and stereotype~, some of the inquired are not very optimistic - "it will 
probably take centuries", Even so they propose some actions: the selection 0f managers and 
leaders should be maJe by application to public comests, with very objective selecting 
cri teria and obeying to a strategic plan stating delays and goals to atrain. More transparency 
and seriousness in the appointment of contests evaluators, in the evaluating processes, in the 
analysis and publication of contests is also n;guired. 

Taking imo account difficulty in changing behaviours and cultures, one responde t 
suggests that maybe the compulsory existence of percentages of women in organisations 
might mah: employers in general and academia in particular to recognise women's 
capaciti<:s to carry Out the sarne duties as men do. "That's the eternal change of mentalities 
leading ro value work instead of «gender»", It is believed that if the sarne opportunities 
were given to men and women, it could be proved that women calll exceed many 
expectations, maybe even demonstrate supremacy compared to men". 

More involvement of fathers in family life is suggested, too, although it seems to be mainly 
a guestiün oE educating future generations and fíghting against tht. presem state of affairs: 
"to inform, to form for eguality, to fíght and ridicule stereotypes, to teally open the 
University". 

4.7. GENDER ~c MINATlO - PFRCEPT () P I: 

The table below provides the responses to the question: "Do you feel discriminated by the 
Íllstitutions where you work' 

~ , 

~ Yes Not direct/y Maybe No I 

;:,. . I , 

7 7 2 9 

Those who admit the uistence of discrimination were asked to describe the ways in which 
such discrimination takes place. Some answers are rarher vague: old habirs and practices, 
and badly adapred timerables. Others are very precise, complains falling mainly upon 
career progression, exc1usion from decision making, lower salary and exclusion 
from informal meetings where information has a special environment to be shared. 

ln whar concerns career progression, there is a perceptiün that men, unlike women, <Ian be 
promoted to full professorship with a poor curriculum. Selection of men for special tasks 
and «representation» is also perceived as juSt based on gender issues, Women have less 

152 career progression oppol'tunities, especially in contests for academic careet, bur also more 
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and more in orher procedures of curriculum devaluarion, like making renures more difficuli: 
for women. This allusive «discriminarion" is quite visible at leadership leveI, women bcing 
thus excluded f~om decision making. lt is unequivoc:ll that such pOSts are mainly takeo by 
men. Besides, soml: respondenrs have rhe perceprion rhar Ieadership posirions raken by 
incomperenr men ~ a facr rhar often occurs, according to soml: respondents - is general!y 
viewed as «normal". ln contrast, a woman in a leadership post must permanently prove her 
competence. 

A respondem calls atteotion for rhe lack of solidarity betwcen womcn, declaring that this 
state of affairs is also women's fault, since very often they experience mean, l:nvious feelings 
for their colleagues who are successful, spreading rumours and gossips wbich men take 
advamage of. .Anorher one believes rhat "in rhe acaJemic milieu, discriminarion occurs 
mostly by way of «builr up groups>' which are nor necessarily based on gender". 

arher than srating rhar women ger lower salaries for the sarne rasks, some respondenrs feeI 
rhar wbmen are excluded from informal meerings, as stated above, where information flows 
and relationships deepen. References are made tO meetings out of working timerable which 
are implicitly inrerdicred tO female participation, like footbal! games, hunring, and going 
om at night between «friends» to pIaces not so frequenred by femaIes. This leads to 

strengthen relationships, to closeness and trusr which, in rurn, are highly valuable whcn rlle 
righr person for rhe right place has to De chosen. The sarne happens wirh rhe accomplishml:m 
of more proFitable and visible work, rhus omirring informarion and cutting om oppofrunity 
for women tO parricipare in any decision making. 

4.8. LEA DISCRIMINATION EVIDENCf 

This research suggesrs thar, rill a cerrain exrenr, women do demonstrate some difFiculty j il 

admitting discrimination. ln two cases, when asked if thcy fed discriminarion in rheir 
institurions, respondenrs answered negarively. However, tO the answer: "Do you fed or havl: 
ever felt discriminared comparative1y to your male colleagues) Please, specify" rhey borh 
described clear resrimonies of discrimination againsr themselves. One explanation for dli~ 

conrradiction nrighr be rhe subtle way discriminarion is praccised, making it difFicult to 
prove - "when we analyse each case separarely, ir is difficulr to prove, for each case, rhar 
discriminarion is because you are a woman and nor bl:cause you are who you are (worse than 
the other candidate)". 

Mosr restimonies are related tO access tO leadership posicions. Even in a Departmem wich a 
majority of women, men are frequently nominated for several managerial posts 0'

responsibiliry tasks. Ir is argued that rhere is an oursranding dispariry relating co rhe 
percenrage of women represenred in rhe Deparrment. where there has never been a woman 
direcwr. Eirher for rhe presidency of Inrernational associations, or to become thc hcad of u. 

projeet, or when srarting rhe academic career, some respondenrs declared rhey were lefr aui: 
or vored againsr for gender issues. There is even a case of sexual harassmenr. Somerimes 153 



2. Edu""ção e Mundo do Trabalho 

discriminacioo is rotally explicir: "Wheo I had my ceome, a male colleague of mioe rold me 
chey needed more men, because chere were already many women in che DeparcmeQlt, and 
chen chey would scan having children, benefi cing from macerniry leaves, ecc; ic was a 
disadvamage for che service." 

One cescimony clear cricicizes women behaviom, chose who accepc che scace of affalrs and 
find odd ways ro overcome ir: "unforrunacely, I have alceady seen female colleagues who use 
cheir feminine coodicion (some «emocional fragllicy", ea~y cears ... i~sues associaced wich 
macernicy... ) ro obcain, some addi cional sympacby from cbeir male collea§ues ... The mosc 
ridiculous ching is chat ic seems ro work l " 

Two respondems do nor belong ro rbe Academic field and works for a pcivace instirurion. 
Their cescimonies lead ro chl' hypochesis char.. our of the Universicy, rhings can be wotse and 
happcn more frequently: "oEren bierarchies find ways ro subdue my imervention and avoid 
my iniriarives when cher displease chem, and if rhere is a possibilicy ro «pwj1ishm mI" rhey 
do not lose ir". "When c!lere are vacancies for top managiog, ir is openly said chat rbey are 
for men". Marerniry laws are nor obeyed to (a respondem has been de-promored for having 
raken child-birch vacancy. Women earo lower salaries for che sarne poscs and responsibiliries 
and chey can be denied a training course abroad, where several men are included, just 
"because ir is nor possible ro share a room wirh a woman". 

4.9. AINF-UL CHOIC S ") 

The question: «Do you fee! rhar, becaust: you are a woman, you havt: or had to renounce to 

someching that your male collt:agues do nor have rol» obrained sixty-four percenr of 
affirmarive respouses, mosr of rhem relacing ro timl' for rhe family' one respondem 
renounced ro have a uew child, aud aoorher oue posrponed heI' maremicy. A womao cao also 
renounce ro her "persoual !ife ", iu order to emich heI' (:V (oue case) 01' ro time to dedicare 
to herself C"essemially time to myselt). Ooly rwemy percem decll.red "No" wirhout aoy 
commems, while fom respoodems gave some kind of justificarioo, all re!ared ro rheir family 
duries - "No, because I ooly have oue child aud my husbaud shares family duries, aod 
because of chac he is coosidered a hero"; "No, unless wheu my childreo were small"; "No, 
because I had good family support". 

Nevenhe!ess, uo( all rhe "y"es responses are relared to family !ife. One respondem, coming from 
privare organisarions, declared she had tO sigo up contracrs under ce 'rain condirions, oame!y 
accepciog the compromise noc to gec preguant, and in case ic occurred she would be dismissed. 

NCLUSION 

Findings show chat ati respondents fee! happy 01' very happy wich rheir professiou. However, 
discriminaciou is memioned by a significam percenrage, eveu if such discriminarion 

754 assumes, quire ofren, an e!usivl' way, suggesring rhar even h;gher inscitutions sritl 
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discril1finare against women, although such disctimination can be worse outside the acadeÁuic 
milieu. Findings also lead to discussion of power and leadership, both in the hal1ds of male 
academics, in the majotiry of rhe institutions. Time is a word that appeared very often, ia che 
sense 0r lack of somerhing precious that is raken out by incompetence .. lack of supPOrt and 
bureautracy, time thar these women wam for themsehes, for investing in their career~ as thi.:y 
would Jike, in creative and qllaliry research. This article raises some problems and poinc: oue 
to othtir research that might give a deeper insight on some issucs rhar are nor clarificd ~o far, 
and to iexplain some comradietions. Besides, two cancepes - time and freedom - appear lO be 
especiaJly valued by scienrist women. h would be ineeresring to understand wcadlb 
discrimination in workplace or orher rypes of discrimination, as for example in sharing fam ily 
responfibiliries between males and females may bc thc reason for sllch value jUdgenltlle. 
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1. SOCIEQADE DO CONHECIMENTO E FORMAÇÃO AO LONGO 
DA 

É nos anos 1990 que a Formação ao Longo da Vida VLV) emerge como política pública, 
distinguindo-se dos conceitos de educação recorrente e educação permanente dos anos1960, 
que reflectiam a ideia do regresso dos adultos ao sistema educação/formação, como uma 
segunda oporcuhidade. Este novo conceito vem conotado com um sentido de urgência, de 
imprescindibilidade, para que os indivíduos se adaptem às transfotmações na sociedade em 
geral e;, sobretudo, no local de trabalho, fruto da mudança tecnológica, duma capacidade 
produ~iva aumentada e duma cada vez maior mobilidade do trabalho e do investimento. 
Pode-se dizer-se, pois, que foram imperativos económicos - sobretudo a consciência de que 
era no "capital humano" que residia a vantagem competitiva das empresas, das regiões e das 
nações'em geral, a trazerem a educação e formação em geral e, neste caso, a FLV, para a agenda 
política. É também por volta dos anos 1990 que começa a ser usada, com profusão, a expressão 
"socieqade do conhecimento", que virá a ter um papel podcrosíssimo na importância atribuída 
à aprehdizagem, sobretudo para a pe;formance das empresas. Já antes, a partir da crise do 
petróleo, a base da riqueza começara a deslocar-se dos activos materiais para os activos 
intangJveis - o "know-how", a informação, as competências e capacidades -- e a aprendizagem 
adquire nova importância para dotar os recursos humanos dessa:; fermmencas. Por detrás da 
emergência da sociedade do conhecimenco está, pois, o poder económico, que passa a dar um 
enorme ímpeto à FLV. 

2.	 ISCU sos DAS ORGANIZAÇOES INTERNACIONAIS SOBRE 
FOR AÇÃO AO LONGO DA VIDA 

2.1,	 A UNIAO EUROPEIA (UE) 

Após a Cimeira de Lisboa, em 2000, é evidente a intenção política dos países membro:.; de 
colocar os sistemas de educação/formação e, especificamente, a FLV, ao serviço do grande 
objeet~vo ele tornar a economia europeia a mais dinâmica e competitiva do mundo em 2010. 
Nesse mesmo Conselho, são definidas as "novas competências básicas" , a serem adquiridas 
por todos os cidadãos: Tecnologia ela Informação; línguas estrangeiras, cultura tecnológica, 
empreendedorismo e competências sociais. Posteriormence, o Conselho Europeu de 157 
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Estocolmo de Março de 2001 adoptou objectivos escratégicos para os sistel,l1as de educação 
e de formação, centranJo-sc na qualidade, no acesso e na abertura a um mundo mais lato. 
É, aliás, nesre mesmo ano, que, através do Comunicado de Praga d<: 2001, a FLV é oficia/mente 
incorporada no Processo de Bolonha. Em Março de 2002, o Conselho Europeu de Batcelona 
aprova o programa de crabalho para implementar estes objectivos e pede colaboraç~o mais 
estreita no ensino superior e na formação profissional. O objectivo era criar u quadro de 
referência estratégico para o dé'senvolvimento das políticas de educação e de formação,.a nível 
comunitátio, de modo a torná-lo~ «uma referência mundial de qualidade para 2010». 

Em 2004, o Conselho e a Comissão Europeia reafirmam a centralidade dos recursos ht+manos 
para a criação e cransmissão do conhecimento, apelam à urgência do investimento em educação 
e formação para ascender ao conhecimento, esse factor chave para a competitividade europeia, 
para o crescimento sustentável e o emprego. Os objeCtivos a alcançar, enumerados dS forma 
decrescente, são os estabelecidos na Cimeira de Lisboa de 2000 - económicos, sQciai e 
ambientais. Essencial, ainda, o fortalecimento de sinergia:: e complementaridade entre a 
educação e outras áreas políticas, tai~ como o emprego, a invl'~tigação e a inovação e a política 
macroeconómica. Interrogamo-nos se será abusivo inferir que, neste contexto, o principal 
objectivo da investigação e da inovação será o de servir a economia e a competitividade. É, aliás, 
salientado taxativamente que «para que a União Europeia tenha melhor performance do que 
os seus competidores, na economia com base no conhecimento, é de supreITja import4ncia o 
investimento na educação e na formação» I. São definidas três prioridades, todas elas ligadas 
à educação e à formação - centralizar a reforma e o investimento nas áreas chave para a 
sociedade baseada no conhecimento (o ensino superior, a educação de adultos e a fo~mação 

contínua profissional), para onde deve, também, ser canalizado o financiamento comunitário, 
incluindo os fundos estruturais; fazer da FLV uma realidade concreta, promovendo parcerias 
mais eficazes ente actOres chave, incluindo o mundo dos negócios, os parceiros socia,is e as 
instituições educativas a todos o~ níveis. Saliente-se que o mundo dos negócios é o pómeiro 
parceiro a ser nomeado, embora venha precedido do termo "incluindo" (que talvez pudesse ser 
substicuído por "principalmente" ... ), finalmente, Estabelecer uma Europa da Educação e da 
Formação, ou s<:ja, fixar uma referência comum para o reconhecimento de qualificações e 
competências, com o reconhecimento de diplomas e certificados em toda a Europa no sentido 
de desenvolver um mercado de trabalho europeu e uma cidadania europeia. 

Infelizmente, as estratégia:; implementadas não deram os resultados esperados e, em 2005, 
a Comissão Europeia faz-se eco das suas pteocupações com a <:xclusão social e com os fracos 
progressos realizados'. Pede-se aos estados membros que acelerem o ritmo da reforma, 
alertando para o volume das próximas geração que, de outrO .nodo, serão vítimas de exclusão 
social. O assumo é urgente: apesar dos esforços realizados, o progresso é diminuto 
relativamente ao que fora fixado, a acarn;tar sérias cOllsequências, especialmente nos $rupos 
mais desfavorecidos. Para al(m disso, está em causa a garan' ia da sustentabilidade, allongo 
prazo, do modelo social europeu. 

, Ed1lcation and Training 20/0, Bruxelas, 3 de Março de 2004. 
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ANIZAÇAO PARA A COOPERACAO E O DESENVOLVIMENTO 2.2. OR 
CO MICO IOCDE) 

o con~eito de FLV tem funcionado como uma base de apoio ao trabalho desta organização, 
que patrilha da mesma visão da relevância do capital humano como factor estratégico para 
um deienvolvimenro social sustenrável, para a competitividade e para o desenvolvimento. 
Em 19f9, preocupada com a esca.sse7. de dados inrernacionalmenrecomparáveis, relativos à 
educaçao/formação conrínua (ainda não era utilizada a expressão FlV a OCDE leva a cabo 

I 

um est).ldo internacional" que se cenrra principalmenre nas diferenças enrre os países no que 

diz resfeito à participação dos adultos na educação/formação, na duração dos cursos e ajuda 
ao fin~nciamenro. São também escudadas semelhanças e diferenças por género, grupos 
etários! grau de consecução, níveis de literacia, ocupação, dimensão e tipo das organizações 

I 

onde as pessoas trabalham. O escudo mostra diferença.., notáveis entre as diferenres nações. 
COntu90' pese embora essas diferenças, o escudo sugere rambém noráveis similicudes na 
distribuição da educação e da formação entre a população dum mesmo país. Assim, verificou-se 

que, er todos os países escudados, os adultos empregados tinham maior probabilidade de 
participar em actividades de formação do que os desempregados, Se for cida em consideração 
apenas a formação destinada ao trabalho, então esta direrença é ainda mais pronunciada. 

Além risso, em todos os países se verificou que a participação em formação para o trabalho 
é subsfancialmente mú,: elevada do que a educaç!o e formação em que os indivídu()s ~e 

loscre~em por lOteresse~ pessoais ou por outra" razoes, 
I 

Uma qutra evidência é que os adultos cletencores de um mais elevado grau de qualificação 
têm maior probabilidate de participar em actividades de formação posterior e, quando o 
fazem,1 por norma a duração da formação é mai~ longa. Ficou demonstrado que aqueles que 
possuem um mais eleva:lo grau qualificação e de formação são, em geral, os que recebem um 

volum~ de formação suobcancialmente mais elevado do que os que têm menos qualificações. 
Para a ém disso, o escudo também mostrou '-jue os empregadoe, das grandes empresas têm 
mais robabilidades de frequentarem actividades de formação contínua do que os das 
peque~as empresas. C,l ,eja, verifica-se que, tanto a participação em actividades de 
Forma~ão ao Longo da Vida, como a sua duração, estão a ~er distribuídos inversamente às 
necessidades das pessoas. Por outro lado ainda, ficou também demonstrado que os jovens 
adulto? frequentam mais aCtividades de formação do que os trabalhadores de mais idade, 
gerancjo, assim, um fos:,o entre gerações, 

Este e~tudo torna por de_mais evidente que o actual modelo de educação e fo[~ação ao longo 
da VIda, em vez deiavorecer a Igualdade de oportunIdade" e a coesao SOCIal gera 
desigJaldades de acesso ao mercado de trabalho e à progressão nas carreira,: ou, dito, por 

outraslpalavras, gera e.'<c1usão social. 

, «Adulns in Training: An Int,"national Comparison of Continuing Edu< ation anc.! Training". OCDL, 1999. 159 
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Um relatório da OCDE, 2000, ioritulado «Whete are the Resources for Lifelong Learning i " 

conclui que não existe uma compreensão comum da Fotmação ao Longo da Vi(fa, nos 
países da OCDE e que as prioridades nacionais são também difereores. Assim, para a 
Suécia e Finlândia, esta formação começa com a educae,.ão infantil e estende-se a todo o 
tipo de aprendizagem dos adultos durante tOda a vida, à semelhança do que se pensa no 
Japão. Outros países, como a Áustria e a Hungria, parecem concentrar-se mhis em 
melhorar a educação secundária superior e terciária e a educação/formação vocaciohal dos 
adultos. Não só os países da OCDE colocam ênfas(: em diferentes aspectos da 
Aprendizagem ao Longo da Vida, mas também têm POntOS Je partida completamente 
diferentes relativameore ao desenvolvimento da política e dos objectivos nesta área. .fi. ideia 
de ver a tOtalidade do sistl'ma de educação e de formação através da lente da Formàção ao 
Longo da Vida é ainda, portanto, relativamente nova para muitos países da <DCDE. 
Também se verifica uma gtande preocupação com a redução e optimização dos cLlstos e 
existe unanimidade quanto à necessidade de atrair a participação empenhada do sector 
privado. 

Com o relatório «Lifelong learning for alI», em Março dt: 2001, talvez devido aos 
resultados que se tem vindo a obter, verifica-se uma preocupação, da pqrte da 
OCDE, com a equidade e, consequentemente, com a inclusão social. Na verdade, o 
relatório afirma explicitamente que, com muita frequência, A Formação ao Longo 
da Vida pode set selecciva e mesmo dividir. Existe, por isso, um apelo às estratégias 
políticas para que se centre nestes dois pólos - reforçat a inclusão e a participação, 
realçando a ideia de que, num mundo em rápida mudança, como é o nIDSSO, a 
qUl'stão da equidade no acesso á educação e à formação tem de ir muito para além 
do que era outtOra - ceorragem no ensino básico, depois no secundário e finalmente no 
ensino superior, para se estender por toda a vida. Também este tela tório provou -I e esse 
parece ser o maior problema - que os indivíduos que seguem Formação ao Longo 
da Vida tendem a ser os mesmos que tiveram bons resulrados na educação ~nicial. 

As desigualdades permanecem, verificando-se, por exemplo, um padrão geqil - os 
filhos de pais com mais elevado nível de li teracia continuam a ser os que têm mais 
acesso à educação/formação. A excepção encontra-se nos países nórdicos, onde os 
níveis de literacia são muito elevados e, por iso, o nível de educa ão dos pais é 
menos determinante. No que se refere às minorias, a desigualdade de aceso desce, 
por vezes, ao pontO de lhes serem negados os direitOs humanos básicos. 

A divisão digital ("digital divide") tem vindo a acentuar-se, constituindo uma nova 
dimensão da exclusão entre os yue têm competênc'ias técnicas e os que não as 
possuem. De acordo com este relatório, estudos demonstraram que um melhor 
acesso aos compu cad ores e à Interner está ligado a uma situação social vantajosa, à 
situação étnica e educativa L' até mesmo aonde se vive. Por isso os países são 
aconselhados a fornecer um acesso mais vasto às ICT nas bibliotecas e em Centros 
comunitários, bem como nas escolas. Também neste campo tem de existir uma 
dimensão de equidade. 160 
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M~is recentemente4, a OCDE assume que se tem de ultrapassar a retórica sobre a 
Fqrmação ao Longo da vida e se tem de passar à acção, urgência que patece ter como 
furdamento as elevadas taxas de desemprego entre os indivíduos não qualificado~. 

Daí a necessidade de incrementar as oportunidades de aprendizagem para aJultos, em 
c06textos amplos e diversificados de aprendizagem contínua, Uma vez maj~ c: salientaJa 
a ~ortes desigualdades, em termos de acesso e de oferta de formação e afirma-se que', em 
fupção do país e do contexto, estas oportunidades podem estar relacionadas com o 
eC\lprego, com a necessidade de qualificações básicas ou de especializações, ou poclerrJ 
re!;ponder a preocupações sociais e cívicas. 

01 reconhecimento da importância da aprendizagem para a economia e a socieda(1e em 
g~ral, leva a OCDE a promover estudos sobre esta faculdade humana, tentando facilita, 
o diálogo entre a neurociência e os profissionais da educação. Pretende-se levar o~ 

ecjucadores a utilizarem metodologias baseadas nos resultados obtidos pelos cienti~,as 

dó cérebro. As sessões levadas a cabo relacionaram-se com a aprendizagem na primeira 
infância, na infância e na Aprendizagem ao Longo da Vida. 

2.3. VIS O DA UNESCO 

Em 19~8, na «Declaração Mundial sobre o Ensino Superior para o ~éc. XXI: Visão e f\.ccão», 
a UNBSCO considera a existência de uma enorme procura de um sistema de ensino ~Llpenor 

diversificado e da wmada de consciência da sua relevância para o desenvolvimento 
sociocqltural e económico e para a construção do futuro, para o qual as gerações ma i, joveo~ 

precisarão de estar equipadas com competências, conhecimento e ideais. :';obressai, 
relativÁmente ao discur:;o da União Eutopeia e da OCDE, mais viradas para as que~(õe~, 

econórhicas, as preocupações cosioculrurais, nomeadas antes das económicas e a ('xprescao 
«ideais», que parecem, c.:sses, estar arredios do discurso das outras duas organizações citadas. 
Referindo-se ao período entre 1960 e 199'5, este documento ressalta, para além do 
desenvolvimento considerável do ensino superior, o fosso entre os países industrializados e 
os paísf's em vias de desr:nvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvic1o~,,no C]ue 
diz res eito ao acesso ao ensino/aprendizagem como aos recurso~ par a investigação. E ainda 
referid que, no mesmo período, se assistiu a uma estratificação socio-económica acrescida e 
consideráveis diferençar nas oportunidades educativas dentro dos países, incluindo em 
alguns dos mais desenvolvidos e mais ricos. Por isso mesmo, a UNESCO espera que a 
partillw de conheCImento, a co-operação internacional e as novas tecnologias pudessem 
oferec Ir novas oportunidades para reduzir este fosso, Este discurso demonstra, claramente, 
que os objectivos desta organização são bem diversos das duas anteriores e, em vez de se 
c ntar ,com a educação para tornar os países cada vez mais competitivos, ela é encarada como 
um piLar fundamental dos direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento sustentável 
e da p,az, pelo que deve ser tornada acessível a todos ao longo da vida. Para além desses 

, «l3eyond Rhocoric: Adult Learning Policies and Pracrices Highlighes», OCDE, 2003. 161 
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valores, cicados em primeiro lugar, é cambém saliencado o papel das universid~es na 
preparação para o mundo do erabalho, no empreendedorismo, mas sempre numa pers ectiva 
de melhoria de condições d<: vida para todos. Podl:r-se-á argumencar que, tanco o países 
membros da União Europeia como os da OCDE cinham já esses valores - direitOs hup:anos, 
democracia. paz... - plenamence conccetizados, por isso a UNESCO refere as instituições do 
ensino :;llperior como capazes de expandir uma cultura de paz como um ideal, num c<DncextO 
ele jusciça, semântica tão longínqua de oueros discursos mais comuns. Mas será qJe esses 
valores já escavam e continuam a estar sedimencados nos denominados «países civiliz;ado ») 

I 

já em 2005, a UNESCO lança um relatório - Knowledge verSUJ information societies -linstiga 
os países mai:; desenvolvidos à partilha da informação, sobretudo no plano tecndlógico, 
com vista à diminuição da profunda divisória entre Nort<: e Sul e a «caminhar para uma 
forma inteligl:nte de desenvolvimenco sustentável». Um dos principais é a disparidade 
no acesso à cecnologia da informação e comunicação que se cornou conhecido ?omo o 
"digital divide". Com efeiro, este estudo dá conca ele que apmas 11 % da pobulação 
mundial tem acesso à Incernet e 90% dos que escão lit·,ados vivem em países 
induserializados. Por outro lado, salienta que o "digital divide" é em si mbmo a 
consequência de uma divisão mais sécia: é qUl: o conheciml:nco divide; separa Ipaíses, 
invescigação, sistemas educacivos, aprendizagens e pessoa~.. Por isso se a,pela à 
:.olidariedade, já que "ninguém deve ser excluíJo da sociedade do conheciment?, onde 
o conhecimenco é um bem público, disponível a rodo e qualqne:t indivíduo". 

Já em 2003, no Simpósio Internacional da Sociedade dei Informação, Dig:zidade Humana e bireitos 
Humanos, em Genebra, mencionava duas tendências que se deviam completar: uma ~ultura 
dos direiros humanos e a ~ocjedade da informação, que escavam incllTIamente relaciooados e 
que tinham o potencial de se reforçarem mutuamence. Mas cambém já referia a ç/ivisão 
digital, fruto duma distribuição desigual de riqueza entre países e dentro dos mesmoslpaíses. 
Uma vez mais enfacizada, em 200'í, pelas Nações Unidas, a diferença encre os «rjcos de 
informação» e o~ «pobres de informação» rornava-se uma fonce de preocupação. O mesmo 
era válido para países pobres e ricos, zonas rurais l: urbanas, homens e mulheres, ddadãos 
qualificados e desqualificados e grandes e pequenas empresas. 

2.4. VISAO DO CONSELHO DA EUROPA 

Tendo em conca que os objectivos polícicos desca organização são a democracia, os direitos 
humanos e «rule of law» na Europa, cenera-se, no que à educação diz rebpeito, 
principalmence na sua dimensão social. Em 2000, num crabalho dedicado exclusivamente 
ao ensino superior, demonserando as suas preocupações de que a sociedade do conhecimento 
e da comunicação pudesse, cambém, ser geradora de exclusão social, aum,encando p fosso 
encre os detentores do conhecimenco e aqueles que não têm acesso a ele, cendo em :mente 
principalmence os grupos com menor nível de qualificações, apresenca um número de 
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Formaçko ao Longo da Vida como prevenção da exclusão social e promoção da equidade e 
cidada~ia activa. Insiste-se na informação a fornecer pelas instituições que oferecem esta 
formaçto e procurar maneiras de ir de encontro às necessidades de formação destes grupos 

mais dyfavorecidos. 

2.5.1 S DE IGUALDAD S DE ACESSO A FORMAÇAO AO LONGO 
AVI A 

Quatrolanos após a Estratégia de Lisboa, a União Europeia reconhece a existência de défices 
na participação neste tipo de formação. Assim, para "fazer da Formação ao Longo da Vida 
uma rdtlidade concreta" propõem, entre outras medida" a promoção de partenariados mais 
eficazes ente aCCüres chave, incluindo o mundo dos negócios, os parceiros sociais, e as 
instituf·ições ed cativas a tOdos os níveis. Estas es[ratégias devem incluir a validação da 
aprend zagem anterior e a criação de ambientes de aprendizagem que sejam abertos, 
atraent s e acessíveis a todos, especialmente a grupos em desvantagem. 

2004 ( E) - As estratégias para implementar a Formação ao Longo da Vida devem incluir 

a validlção da aprendizagem anterior e a criação de ambientes de aprendizagem que sejam 
abertos atraentes e acessíveis a todos, especialmente a grupos em desvantagem. 

Na abertura da Conferência5 da EUCEN6, que teve lugar em Bergen, cm Abril de 2005 a 
Minist a da Educação e Investigação da Norwega confessou que, mesmo no seu país onJc 
devido à Competence Reform, a Formação ao Longo da Vida se tOrnou uma realidade, a 
existênFia de desafios que aInda se colocam às instituições de ensino superior para oferecerem 
oportur.idades deste tipo de formação para todos. Na verdade, Kistine Clemet afirmou que, 
apesar fOS progressos conseguidos pelo seu país, enfrentam dificuldades para chegar aos maic 
desfavorecidos. E quanto aos pedidos de ingresso no ensino superior a partir do 
reconhflcimento de competências - realkompetanse - as estatísticas mostravam um dec[l~scimo 
no nú era de pedidos aceites relativamente aos anos anteriores, em que metade da~ 

candid turas na base da realkompetence eram aceites. Quanto a resultados preliminare~ de l,lm 
estudo comparativo que decorria, nesse mesmo ano, com alunos adultos na Noruega, 
Suécia, Dinamarca e Canadá, a principal motivação para estudar estava relacionada com 
O trab~lho - quer com formação adicional para melhor rendimento no trabalho. Adicional
mente'l ficou demonstrado que os empregadores, embora encarem, em geral, de forma 
positivt que os seus trabalhadotes elevem as suas competências, não lhes dão apoio acti ,'0, 

tendo IaS empregados que estudar após horário completo de trabalho. Por outro lado, 
verifici-se LIma grande difetença entre aqueles que já têm um elevado grau de quallficação 
(tipicamente engenheiro, homem, 38 anos - para citar o exemplo indicado) e a formac,:ão 
profissional dos menos qualificados (mulher, 4'5 anos, trabalhadora não qualificada da :;aúde 

I 
i 

, Internacional Conference on lifelong learning: «Bologna, Bergen and beyond" 
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pública), tanto no que diz respeito ao financiamento como à sicuação prática de lescudo. 
Assim, o primeiro tem, por norma, apoio financeiro, computador no seu próprio g<\binete, 
etc., enquanto os que pertencem ao segundo grupo têm, eles próprios, de pagar 'os seus 
estudo c têm de encontrar um espaço onde possam dedicar-se aos seus estudos i Daí a 
necessidade de se encontrarem sistemas flexíveis e de serem tidas em conta as neces'sidades 
individuais de todos os adultos que querem aprofundar os seus estudos. Esta Juestão, 
parece-nos, eo,tá muito ligada àquela outra de um enquadramento europeu de valid~ção de 
competências adquiridas não apenas em contextos formais, mas também noutros não formais 
ou informais. Para que a Formação dão Longo da Vida seja de facto uma realidade, é 
necessário que as necessidades de cada indivíduo sejam prioritárias e envolver as empresas e 
a sociedade em geral mais intimamente nesta problemática. I 

Posteriormente, No Conselho da Europa de Março de 2005, afirma-se que foi esçimado 
que quase um terço da força de trabalho europeia tem um baixo nível de compedências. 
A participação dos adultos na educação e formação cresce apenas de 0.1-0.2% por an4, o que 
impossibilitará o objectivo de 12.5% definido para 2010, aquando da Estratégia de ,Lisboa. 
Também aqui se refere que as pessoas com menos competências são aquelas que menos 
participam em formação, o que torna difícil ajudar quem mais precisa. I 

I 

2.6. IFERENTES INTERPRETAÇOES DA FORMACAO A LONGb 
AVIDA 

o paradigma de Aprendizagem ao Longo da Vida, ligado a um novo conceito de soçiedade 
de aprendizagem parece consensual a todas as otganizações sobre as quais nos debruçámos. 
São, contudo, evidentes, algumas diferenças de enfoque. Assim, pata a Comunidade Europeia, 
esta aprendizagem aparece, sobretudo, ligada à ideia de progresso económico e de co~petiti
vidade, não diferindo, substancialmente, do conceito da OCDE, para quem a Aprendizagem 
ao Longo da Vida se destina a «todas as pessoas em idade activa» (OCDE, 1997). Uma 
interpretação recente da UNESCO, cuja visão se aproxima mais da com Conselho da Europa 
do que das duas organizações que acima mencionámos, vai mais longe; mais do que um 
paradigma, um princípio, ou um processo, a Formação ao Longo da Vida é concebidr como 
uma atitude, quase um estado de espíritO. Desde o início, a UNESCO defende que este tipo 
de aprendizagem se adquire em contextOs informais, não formais e formais. Podemos dizer 
que as preocupações da UE e da OCDE se situam mais ao nível económico, enquanto, que as 
da UNESCO e do Conselho da Europa se sicuam mais ao nível social. Isso não ~ de aÊmirar, 
se tivermos em conta os objectivos de cada uma das organizações em análise. Assim, cios 
cinco objectivos primordiais enunciados pela União Europeia, o primeiro é promover o 

progresso económico e social e ajudar as pessoas a ganharem dinheúo suficiente e serem bem tf'atadm. 

A OCDE também visa promover o diálogo entre os seus membros (na ma maiori~ países 
desenvolvidos, a maioria dos quais europeus), com vista a uma melhor coordenação da 
política económica. Por seu turno, a UNESCO, hoje a mais universal das organizações 
internacionais, tem os seus primórdios cm 1945, num contexto marcado pelo fim de uma 

]64 guetra que Intetrogava tudo e tOdos. Os seus objectivos continuam a ser a defesa da 
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dignid~de humana, contribuir para a paz e segurança, promovendo a colaboração entre as 
nações ~través da educação, da ciência e da cultura, com vista ao respeito universal pela 
justiça, pela «mie of law" e por todas as liberdades fUlldamentais. Quanto ao Conselho da 
Europal fundado em 1949, conta hoje com 41 membro~ (: os seus objeCtivos são semelhantes 
aos da UNESCO: protecção da democracia e da «mie of law»; protecção dos direitos 
humanos, nomeadamente: direitos sociais e direitos linguísticos; promoção da identidade e 

diversj':ade _cultural da Europa (: ~dar com problema,s, da soci(:dade europeia, incluindo 
descn maçao, xenofobia, degradaçao ambIental, SIuA droga e cnme otganlzado. 

Pode a~umentat-se que, sob tetudo nos últimos ano"., as duas primeiras organizações se têm 
vindo I preocupar com os aspectos ligados à coesão social e à oferta de educação/formação 
aos mat,s desfavorecido:,. Porém, se tentarmos fazer uma análise mais sistémica, tentando 
perceb r que a realidade não é linear, mas em círculos, compreenderemos que essa 
preocu ação recente se deve aos fracos resultados demonstrados pelas políticas de formação 
ao Lon o da Vida, que, para além de perpetuarem o atraso da Europa relativamente aos seus 
mais d rectos comperidores, vem alargando o fosso entre qualificados e não qualificados, 
com t1dos os perigos que comiJorta para a sociedade em geral os focos de pobreza e 
descri inação, vasras vezes geradores de revolras indesejáveis para o progresso económico. 

2.7. ARA MA COMPREENSAO DO CONHECIMENTO 

Se a Formação ao Longo da Vida rem como objectivo a aptendizagem, portanto a 
aq 'sição de conhecimento por parte dos indivíduos, faz sentido questionarmo-nos 
so re o que é o conhecimento, Platão (citado por Soares, 2004) define-o como uma 
"c ença verdadeira justificada". O conceito foi, posteriormente, debatido primeiro pelo 
seu discípulo Ari~tótelcs e, ao longo da história da filosofia, por Descartes, Locke, Kant, 
Mrrx, Hegel e tantos outros. Como salientam Nonaka e Takeuchi (1995), embora 
i~perfeito em ternos de lógica, a definição de Platão tem sido predominante na 
filosofia Ocidental. 

DI eom 0' '"'0'" qoe " ,êm debmçwo ,ob" '''' "m''',", p",,,-oo, que, "odo 
enr conta a problemática da Formação ao Longo da vida, merece-nos especial atenção a 
t ria de Michael Polanyi, segundo a qual, o conhecimento pode ser táciw ou explícito, 
e bora todo ele tenha uma dimensão tácita, Para Polanyi, toda a asserção de um facto 
é ambém expressão de crenças, e é acompanhaJa de sentimentos de satisfação ou de1
d~sejo. Polanyi ressalta o papel da actividade do indivíduo, ou seja, daquele que 
corhece, na formação do conhecimento. O seu conceito de conhecimento assenta em 
trrs teses básicas: em primeiro lugar, a verdad(:ira descoberta não pode ser explicada por 
urr conjunto de regras articuladas; em segundo lugar, o conhecimento ( público e 
taEbém, em grande parte, pessoal, ou seja. construído por seres humanos. e por isso 
co;ntém emoções, Em terceiro lugar, o conhecimento subjacente ao conhecimento 
exlplícito é mais fundameutal, uma vez que wdo O conhecimento ou é tácito ou está 
enraizado no conhecimento tácito. Portanto, O conhecimenro não é privado, mas social 165 
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e transmitido socialmente, ligando, deste modo, o indivíduo à expetiência da retllidade. 
A teoria de Polanyi explica como os seres humanos adquirem e utilizam o conhec mento, 
conhecimento que, ao ser orienrado para a acção adquite uma dimensão dinâmi a. 

No que diz tespeito à aquisição de competências, de que hoje ranto se fala, O mesmo 
autor argumenta que um indivíduo não é competenre pel' se, Ele só é ou não competenre 
no desempenho de um determinado papel e num dado contexto. 

O conceito de conhecimento de Polanyi veio a influenciar muitos autores que ehtudam 
a aprendizagem, sobretudo no trabalho, e como as organizações pode ou não f~vorecer 
a aquisição ou mesmo a criação desse conhecimento, criando as condiçges que 
favoreçam a aprendizagem (Nonaka & Takeuchi, 1995; Davenport & Prusak 1998; 

rBrown & Duguid, 1991), entre oueros). 

CONHECIMENTO E "NOVAS COMPETÊNCIAS BÁSI AS" 

Na Cimeira de Lisboa de 2000, são identificadas as «novas competências básicas» Fue, de 
ora em diante, todos os cidadãos devem adquirir, a saber: tecnologias da infonyação e 
comunicação (TIC); culcuta tecnológica; línguas eserangeiras; espírito empresarial e compe
tências sociais. A verdade é que, como muito bem salienta Pirrie (200S), são privilegiadas 
cerras formas de conhecimento relativamente a outras. 

Por outro lado, é forçoso reconhecer que, só pelo facro de v!vermos, aprendemos. ~ apren
dizagem sempre foi a força morriz da natureza humana. «E o fundamento do pro~esso do 
nosso ser e do nosso devir, ao longo da duração da nossa finirude» (Jarvis, 1992, citjdo por 
Jarvis, 200S, p.1S3 

CONCLUSÃO 

A formação ao longo da vida faz apelo a novas metodologias de ensino/aprendtagem, 
apoiadas na reflexão epistemológica sobre as questões relativas ao conhecimento ~ à sua 
aqUISição e cnação. 

Além disso, quem são os vencedores e os que perdem nesta corrida para uma.competi~ividade 
acrescida) Conclui que a lógica de competição do P. de Lx pode minar, cm vez de re~orçar, a 
"olidariedade social; e que o facto de "erem cronicamente negligenciadas algumas 
competências realmente básicas tem tido consequência sociais e económicas (Pirrie, 200S; ... ). 

)orérn. o di~curso sobre LLL é acrualmente quase exclusivamente estrututado à volta 1 
~e uma 

v;são «economicista» do mundo. A panir dos anos 80, os documentos reflectem umt erosão 
do empenhamento na igualdade. As preocupações viram-se para a responsal:lilidade 
(accoumability), modelos (standards), relevância para as necessidades da economia e ~ficiên-

166 ,i, ""u;<o,. . 
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Falar da motivação. Uma das maneiras, talvez o que é sugerido no Conselho Europeu de 
2005 1 procurar o envolvimento das famílias e das comunidades locais, levando-as a apoiar 
não só FS jovens que se encontram ainda na escolaridade obrigatória, mas também promover 
a Foriação ao Longo da Vida em toda a comunidade. 
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A Propósito das Questões de Género e do Conceito 
de Identidade nas Articulações entre Educação, 
Trabalho e Emprego

I 

Mariana Gaio Alves 

No trabalho de investigação que venho desenvolvendo sobre as articulações entre educação, 
trabal?o e emprego, as questões relacionadas com a dimensão de género não foram em 
nenhuma ocasião o principal foco de interesse da pesquisa. Porém, a dimensão de género 
emergiu em diversas pesquisas empíricas como uma dimensão que é muito importante 
considerar, designadamente na análise das trajectórias dos indivíduos nos planos 
profissionais e educativos. Citarei duas pesquisas empíricas realizadas nos últímos anos em 
que ta~ se evidenciou. 

Imporrta sublinhar, previamente, que se tratam de resultados empíricos referentes ao 
Ensin<p Superior no âmbito do qual, como sabemos, a feminização da população estudantil 
tem sido marcante, sendo que actualmente o sexo feminino é maioritário no caso dos 
diplomados que terminam licenciaturas e mestrados, estando em igualdade com o sexo 
masculino no caso dos doutores!. Naturalmente, importa não esquecer que a presença 
feminina é difercnre nas várias áreas disciplinares e que no caso das áreas de Engenharia 
(em arálise no texto de Sofia Marques da Silva) encontramos um domínio frequentado 
sobre9udo pelo sexo masculino. 

No caso da pesquisa empírica sobre processos de lOserção profissional de diplomados de 
ensind superior em que se analisou, em particular, o caso dos licenciados da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa foi possível colocar a hipótese de que 
existiliá algum desfasamento entre o sucesso académico das raparigas e o sucesso que 
protagonizam em matéria de inserção profissional. I:.to, ua medida em que constatamos que 
existe~ mais diplomadas entre aqueles que concluem as licenciaturas num tempo mais 
curto e com classificações médias finais mais elevadas, ainda que os indicadores de 
estabi~idade contratual, nível de remuneração, vivência de situações de desemprego e graus 
de satisfação com o percurso profissional desdc o final da licenciatura sejam menos favoráveis 
às diplomadas. Ou seja, as raparigas encourram-se mais frequentemente desempregadas ou 

• No cdnjunro dos diplomados em 2004/05, segundo dados do OCES (Observarório da Ciência e Ensino Superior),
 

consrarrmos que entre os licenciados 64% são mulheres, entre os mesrres o mesmo valor é de 58,7% e entre os
 

douror~dos 49,9%.
 

, Trara~se da investigação de que dá conta a dissertação de doutotamento: Alvl'o, Mariana Gaio (2003), "A inserção
 

profissional de diplomados de ensino superior numa perspectiva educariva: o caso da Faculdade de Ciências e Tecnologia",
 

Tese de Douroramento, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa.
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exercendo actividades profissionais com vínculos contratuais mais precáoos e au~erindo 

salários mais baixos, manifestando-se menos satisfei ta::, (do que os seus colegas rapazes) com 
os seus percursos profissionai::,. 

É necessário salientar que estes resulrados se reportam, sobretudo, a diplomados da área de 
Engenharia que tradicionalmente consrituem, globalmente, um universo masculino, sendo 
que as tendências observada:: poderão ser distintas nomro:: domínios disciplinares. Não 
obstante, importa não ec,quecer que como sabemos, existem no mercado de trabalho 
desigualdades de género marcante:; que significam menores vantagens das mulheres 
diplomadas em diver:;os llldicadores . 

No que diz respeito à investigação sobre trajectórias de mestres e dou rores foram analisados 
os diplomados de diferentes instituições de ensino superior e de vários dowÍnios discipli
nares4

• Em concordância com os resultados anteriormente lnencionados, constatou-se que 
apesar dessa diversidade de áreas disciplinares, os graus de satisfação com o percurso 
profissional manifestado~ pelas mulheres eram também IDferiores aqueles que os seus colegas 
homens afirmavam, ainda que não seja neste caso possível associar o desemprego 
maioritariamente a mulheres. Também se verifica que os desempenhos escolares de maior 
sucesso constatados rJurante a licenciatura, não são llorórios nos mestrados e douroramentos 
que as mulhere, demoram, regra geral, mais tempo do que os homem a concluir. Acresce 
que as diplomadas invocam wais frequentemente a "ausência de apoio familiar" como um 
obstáculo à pós-graduação. 

Em síntese, os elementos que referenciamos (em resulcado dl:ssas dua:: pesquisas empfricas) 
parecem tornar clara a necessidade de construir modelos de alLálise que permitam considerar 
articuladamente as trajectórias familiares, profi%ionais e educativas, mobilizando variáveis 
diversas como o género, o nível de escolaridade, a idade, a classe social, a constituição do 
agregado familiar entn: outras, na tentativa de alcançar uma compreensão mais aprofupdada 
das relações entre educação, trabalho e emprego. Neste sentido concordo inteiramente com 
Sofia Marques da Silva na afirmação de yue (e cito) o "conceito de identidade de género (não) 
se torne um conceito ou um dimensão de análise hegemónica". 

Considero, aliás, que no trabalho de investigação relatado no texto em análise existe um 
aspecto que demonstra muito claramente a necessidade de considerar integrada(nenre 
diversas dimensões de análise. Com efeito, a área da Engenharia (e a da Engenharia Civil em 

) A rítulo ilustrativo tefita-se que, segundo dados do Inquérito ao Emprego do INE (Instituto Nacional ele Estatística) 

referentes a 2004, as mulheres apresentam taxas de descmptego mais elevadas do que os homens (7,6% e 5,8% 

respectivamente) e encontram-se mais vezes em situações de contratação precária (com contratos não perm~nentes 
21,1 % entte as mulheres e 18,7% entre os homens). 

\ Trata-se de um projecto de investigação desenvolvido por uma equipa multidisciplinar e apoiado pela Fundação pata a 

Ciência e Tecnologia com O título Telas II - Aprend,zagem ao Longo da Vida: avaliação de efeitos em diplom~dos de 

ensino superior" que decorreu entre 2003 e 2006, do qual foi roornenadora cientifica a Prof Doutora Teresa Ambrósio 

172 e coordenadora executiva a PtOf. DoutOra Mariana Gaio Alves. 
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particJlar) é, como sabemos, uma área que, quer a nível da população estudamil do ensino 
superidr quer no que respeita aos profissionais a exercer acrividade nesse domínio, se 
encomra bastante masculinizada. Ora, é imeressante notar que as engenheitas civis 
entrev~~tadas têm, quase todas, famIliares que esrão ligados ao mesmo sector de actividade 
o que, la nosso ver, não deve ser ignorado na explicação da sua opção por este domínio de 
estudo Ie de aerividade profissional. Noutros termos, a caracterização do meio familiar e 
social die origem é mais uma das dimensões de análise a considerar na investigação sobre as 
relações entre educação, trabalho e emprego. 

Na anhise imegrada das trajecrórias dos indivíduos nos planos profissional, educativo e 
fa ili~r há um conceito que, em nosso entender, assume grande cemralidade e que, de resto, 
é abor1ado no texro em análise: o conceito de identidade. Concordo com as afirmações de 
Sofia Marques da Silva de que "as identidades se compõem de descontinuidades e que vão 
sendo reconstruídas (.. ) aliando-se à;; noçõ<:s de permanência t.: de mudança". O assumir 
deste Rosicionamemo parece-me, aliás, [raduzir o reconhecimento da dimensão longirudinal 
existedte na construção das iJentidades, o que obriga a afastar qualquer visão mecanicista 

I 
sobre :fs identidades que as considere, de forma simplista, como um conjunto de traços 
identioários herdados ou decorrentes da pertença a dererminado grupo. Esta dimensão 
10ngitiJIdinal de construção das identidades implicaria quer os trajectos já percorridas quer 
os projectos que se formulam para o futuro (Pinto, 1991), confrontando-se igualmente, nos 
termol de Dubar (1991), a "identidade real" do indivíduo (delimitada pelas trajectórias já 
percorl-idas) com a sua "identidade virtual" (atribuída pelos grupos sociais em que O sujeito 

. I)se lDsere . 

Porém, até que POnto este posicionamemo é coerente com algumas afirmações comidas no 
texto elr análise que pressupõem a exisrência de um quadros bastante rígidos e pré-definidos 
das identidades feminina, masculina e de engenheiro que prC:-existem aos indivíduos e, 
nomealClamente, nos quais as "mulheres têm de se adaptar às identidades típicas de 
engenh'laria'" Não será, alternativamente e numa outra perspectiva de análise, de colocar a 
hipótese de que as mulheres, ao penetrarem em domínios masculinos como os das 
engenlarias, contribuem para um processo de reconsrrução dessas idenriJades (femininas, 
mascu inas e de engenheiro)! 

Noutros termos, parece-me mais coerente com a posição inicialmente assumida, a ideia de 
que asl identidades são permanenremente desconstruídas, construídas e reconstruídas, pelo 
que não podemos analisá-las como esrruwras fixas e rígidas a que os sujeitos rêm de se 
adaptar ou em que têm de se enquadrar. Trata-se de assumir, afinal, que a id<:ntidad<:~ :;ão 
algo db maleável e em permanente construção pelos sujeiras através das suas trajectórias c 
das suts interacções com os outros. Ou seja, trata-se de considerar que as identidades não são 
semprr configurações estáveis e duradouras, mas sim configurações que têm uma natuí('Z8 
dinâmica que admite a permanente reconstrução. 

O trabalho de investigação de Sofia Marques da Silva reveste-se, na minha perspeeriva, c\e 
indiscutível interesse também pela estratégia metodológica adoprada. Julgo que a opção j)or j 73 
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uma investigação de «triz qualitativo é de enorme pertinência na s.bordagem das q estões 
que constituem o fulcro da pesquisa em análise e pode permitir contributos signidcativos 
no a~rofundamemo da compreensão das problemáticas considerada:.. Mas, como é e1'dente, 
SUSCIta novas perguntas: 

• Uma dessas perguntas é a seguinte: qual será o impacto de a própria investiga ora ser 
uma mulher no modo como a invesrigação se desenvolve) Refere-se no texto qe Sofia 
Marques da Silva que se registou alguma dificuldade em conseguir a a4esão e 
participação das mulheres engenheiras civis na pesquisa empírica e fica a questão de 
saber se uma parte explicativa da dificuldade sentida não poderá estar relaqionada 
com o género da investigadora. 

•	 Uma outra pergunta é a seguinte: que sentido tem dar a voz, enquanto +jeitos 
investigados, apenas a mulheres engenheiras civis) Por um lado, não será assilifl mais 
difícil identificar eventuais especificiJades das mulheres engenheiras ci~is por 
referência aos homens engellheiros civis) Por outro lado, não esrarão igualmente os 
SetE colegas (homens e mulheres; chefes, colegas e subordinados) envolvi~os na 
construção identltária) E não seria pertinente que também esses indivíduos fossem 
inquiridos:entrevistados numa pesquisa mais ampla ~obre estas matérias? Este líltimo 
questionamento torna-se particularmente pertinente quando recordamof que, 
segundo Pinto (1991), o conceito de identidade tem uma vocação eminentemente 
relacional, enquanto Dubar (1991) aponta para que a construção identitária Iinclua 
também o confronro entre aquilo que o sujeito considera scr (a "identidade PíLra si") 
e a identidade que lhe é atribuída por outros (a "identidade para outros"), que sfo dois 
elemenros indissociáveis mas de articulação problemácica. I 

Estes questionamentos não pretendem diminuir o valor tão significativo da pesquisa 
realizada, mas estão na origem, possivelmente, de novos trajectos investigativos nu~a área 
que se revela de grande interesse e pertinência científica. I 

Por fim, gostaria ainda de transcrever um excerto de uma das entrevistas realizadas P9r Sofia 
Marques da Silva: "E nós também remos um bocadinho de preconceito, que esse precfnceito 
nosso também evolui. Eu notava isso quando ficava admirada com uma mulhet eng nheira 
civil a aparecer na parada (... ) Uma mulher era ... «fogo' 1StO é possívcl)I,," A leitur deste 
excerto leva-me a regressar a alguns temas aflorados no início de~te texto quando, por exemplo, 
se referiram dificuldades de insetção profissional pOt parte das mulheres emgenheir+ mais 
evidentes do que entre os homens engenheiros. Com efeito, o excerto transcrit? vem 
evidenciar que essas dificuldades mais notórias entre as mulheres não devem ape'i1as ser 
analisadas à luz de tendências genáricas de discriminação Jas mulheres, mas devtm ser 
também entendidas como decorrenJo de opções dos inJivíduos (mulheres e homens) gue são 
fortemente influencidas por configurações identitárias '-[ue só lentamente se reconsfroe . 
Trata-se, afinal, de assumir que a intelegibilidade dos fenómenos cm análise apela pa~a uma 
abordagem que combine os eixos estrutural grupallsocietal e individuallestratég1co na 
compreensão das questões de género e do conceito de identidade na articulação dos rianos 

174 educativo e ptofissional. 
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Ambientes Construtivistas de Aprendizagem 
e a Aprendizagem Significativa da Ciência 

Soares, M. T ,Valadares,]., Malheiro, M. 

presente comunicação resulra de uma invesrigação do ripo ref1exão-ace:ão 

d, senvolvida numa escola do Ensino Básico Português em aulas de acúsrica da 

dIsciplina de Ciências Físico-Químicas. Procurou-se por um lado planificar as estratégias 

aresenvolver nas aulas, de índole construtivisra e investigativa, e por outro caracterizar 
o ambiente construtivista de sala de aula em que as estratégias deveriam ser 
d senvolvidas. 

I . - , d' d ..Esta comunlcaçao esta IVI'd'dI a em uas partes d' c a segUinte lorma: na pnmena parte sao 
apresertadas algumas considerações gerais sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa, será 
caractrizado o ambiente construtivista que se procurou criar na sala de aula onde decorreu o 

ensinotaprendizagem dos alunos do grupo experimental, e refere-se também o papel 
impor1ante que atribuímos à actividade cooperativa na criação desse ambiente. A segunda 

parte ircidirá, por um lado, na descrição da metodologia quase - experimental utilizada na 
recolh· de dados e, por outro, na análise dos efeitos produziJos na aprendizagem da Acústica 
pela irbplementação de uma eseratégia de trabalho na sala de aula assente nas ref1exões que 

. I fi ' previamente lzessemos. 

e l 'd . d ~ . . 'f' de' , . .DelenUemos a 1 ela e que a competenCla Clelltl lca o prOlessor e necessana, assim como 

~ rigof dos materiais que utiliza, contudo estas exigências só por si não são suficientes. 
E nec~ssário que o docente tenha em conta que os alunos trazem sempre para a sala de 
aula cpncepçães que foram apn:ndidas significativamente e difíceis de evoluir. Além 

disso, ps estudantes devem ser considerados os construtores activos da sua aprendizagem, 

os grfdes e últimos responsáveis por ela, ainda que a interacção social a que estão 
sujeit1s, em particular na sala de aula, seja decisiva. Daí que tenhamos decidido adoptar 

a Teofa da Aprendizagem Significativa (TAS), na sua versão actual, em que sofre 
inf1uências de outras ideias psicológicas importantes que não apenas as de Ausubel, e 

como luma teoria construtivisca adequada que é, para servir de suporte à criação do 
ambiente construtivista de aprendizagem que se procurou criar nas aulas de acústica na 

turmal experimental. 

PALfRAS-KlHAVE 

Constl1utivismo; aprendizagem significativa; ambientes construtivistas Je aprenJizagem; 
estratégias construtivistas e investigativas. 179 
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AB5TRACT 

This communication resulted of a reflection-aerion research cenrred in construerivisr 
and invesrigarive strategies rhar rook place in a consrrucrivisr-learning environmenr. 
The empiric work was accomplish\:d at a school of rhe Porruguese Basic LeveI in a 
Physics unir based on rhe rheme Acoustics. 

This documenr is divided in rhe following way. in the firsr pare, we presenr an ovenhew f 
rhe Meaningful Learning Theory describing rhe consrructivist-learning environment we 
tried to esrablish in the classroom and rhe role of the cooperative activity i~ this 
environment. The second pare i~ the dcscripcion of the quasi-expetimental meth08010gy 
used to gather the data and the analysis of rhe effecrs produced in the Acoustics learning by 
the implemenration of a work strategy in the cla:;sroom bascd on the reflections we 
previously did. I 

We supporeed the idea chac the teacher scientific competence is necessary as well as ri~orous 
materiaIs. Nevereheless, these exigcncies are not enough. It is necessary that the teacl;1er has 
in account that the students always bring for the classroom some conceptions thar they 
learned meaningfully and an: very difficult to change. Furehermore, each srudent must be 
considered the active construeror of his proper learning and the primary responsible for it. 
For that reason we defend the adoption of an appropriate construerivist theory as rhe 
Meaningful Learning Theory, and also the crearion of a constructivist-Iearning environmenr 
at the classroom. Ir wa:; just this we rried to implement in the experimental c'lass of 
srudenrs where we developed this srudy. 

WORDS 

Constructivism; meaningful learning; constructivist-Iearning environments; constructivist
I 

and investigative strategies. 

1·. INTRODUÇÃO 

Há já alguns anos que vimos, no âmbito do Centro de :Estudos de Ciências e Matemáticas para 
o Ensino (CECME), da Universidade Aberta de Lisboa, a desenvolver pesquisas enquadradas 
na Aprendizagem Significativa da Ciência. Mais recenremente remos procurado pesquisar o 
conrributo que as estratégias construtivistas alicerçadas na TAS, desenvolvidas em ambientes 
construtivistas de aprendizagem em sala de aula (Wilson 1996, cirado por Jonassen et aI., 
1999, p. 194) têm na facilitação da aprendizagem significativa da ciência. Nestes amlbientes 
os alunos desenvolvem pesyuisas no sentido de resolverem problemas de um grau de 
dificuldade adequado, recebendo dos professores as orientações que se revelarem necessárias, 

180 numa actividade cooperativa em pequenos grupos e nos grupos-turma. 
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~ nosso grandt: obJectivo é contribuir para o enriquecimento da TAS através da teflexão 

e Ida testagem de factores inerentes ao ensino em sala de aula que contribuam para a 
f~cilitação da aprendizagem significativa dos estudantes. Consciente~, aré pela 
e~periência de ensino, que um factor importante para a aprmdizagem é o próprio 

arbiente na sala ue aula, o qual, por sua vez, depende das estratégias utilizadas pelo 

Pfofessor, mac; n:io só, decidimos pesquisar o efeito dos chamados ambientes 

c~nstrutivistas de üprendizagem. 

A escolha do tema Acúsrica para o trabalho de campo desta pesquisa deveu-st: ao facto 

d~ se tratar de um domínio importante na exploração da ligação CiênciJ.-Ternologia
-Sociedade-Ambiente e, além disso, poucas vezes ser convenientemente tratauo pelos 
professores e autores dos manuais escolares em Portugal. 

2. ~ RI" DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

~ Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (1976, 2003) tem sofrido 

dIversos contributos dt: vários pesquisadores que nela têm trabalhado, tais como Novak 
(tusubel, Noval e Hane<;ian, 1980; Novak, 2000), Gowin (981); Novak & Gowin, 

1999) e Moreira (2005), fundarnenralmente. 

De actrdo com a TAS, a aprendizagem significativa "é um processo em que as novas 
informações são relacionadas com um aspecto relevante, existente na estrutura de 

conhe~imentosde um Illdivíduo" (Novak, 2000, p. 51). Esse aspecto relevante é o subsztnfOr 

que ter de ser especíl [CO para o assunto a aprender. "Na aprendizagem significativa, o 

aprend,ente possui um m=canismo obrigatório para relacionar aspectos não literais (em oposição 

aos lit~ais) de novos conceitos, proposições, informações ou situações a componentes relevantes 
da estíutura cognitiva .~xistt:J1(t:, dt: várias formas não arbittárias, que tornam possível a 

incorpração de relações derivativas, de elaboração, corrdativas, modificadoras, de apoio, de 
qualificação, subordinances ou representacionais na estrutura cognitiva desse aprt:ndente" 

(Ausu*el, 2003, p. ')7). 

Os significados que o aluno dá à" experiências que vive deJ:lendem da sua estrutura 

cognitIva. Quando o aluno aprende significativamente ocorre, então, uma "reorganização 

activa cte uma rede de significados pré-exic;tentes na sua esrrutura cognitiva" «( Towin, 1981, 

p. 124t.Os conhecimentos adquiridos são interiorizados, passando a fazer parte da estrutura 
cognitIva e alterando os chamados subsunçores aí existentes, concretamente aqueles 

conceitos com que se telacionam (Ausubel, 1976). Estes subsunçores podem ser, por 

exemp~o, imagens, símbolos, conceitos ou proposições já signifícati vas, sendo capazes de 
servir de âncoras a novas informações de modo que estas adquiram· significado para o aluno 
(Moreira, 1999). 18] 
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À aprendizagem significativa, Ausubel contrapõe a aprendizagem mecânica, em <i]ue os 
conhecimentos novos não são relacionados com conhecimentos anteriores (Novak, 2000), 
sendo simplesmente memorizados sem interagirem com quaisquer das ideias já existeftes na 

estrutura cognitiva. Infelizmente, nas escolas continua-se, em geral, a insistir na 

aprendizagem por memorização. Mas, com as rápidas mudanças sociais que se con$tatam 
actualmente, o que se exige são programas de educação que possam proporcionar e entorajar 
a aprendizagem significativa (idem). 

Esta aprendizagem significativa, tal como referem Driver (989), Novak e Gowin (1999) e 

muitOs outros educadores, ocorre através da implicação activa do aluno na constru~1ão do 
conhecimento; ele é o arquitecto do seu próprio conhecimentO, é o último e rande 

responsável pelo modo como o adquire. Na linha do construtivismo humano de ovak 

(2000), consideramos o alunu como sendo um ser transdimensional e que, como q~alquer 

outro ser humano, pensa, age e sente. De acordo com Novak (2000), "a aprendiFagem 

significativa está subjacente à integração construtiva do pensamento, sentimentOs e acções, 

levando à capacitação humana de compromisso e de responsabilidade" (p. 13). Segun~o este 

investigador, esta integração conduz ao engrandecimento humano. Gowin (1981), P?r sua 

vez, considera que um episódio de ensino-aprendizagem caracteriza-se pelo compartilhar de 
significados entre aluno, materiais educativos e professor. Quando este objeefivo é 

alcançado, o aluno está pronto para decidir, se quer ou não, aprender Significativamerte. 

Sabemos que um acontecimento educativo é acompanhado de uma experiência afegtiva, e 

que com esca esrá relacionada a predisposição psicológica do aluno para ap,render 

significativamente (Valadares, 2005). Isto é importante, pelo que importa assutnir "a 

responsabilidade de procurar a melhor negociação de significados possíveis e um clima 

emocional que conduza à aprendizagem significativa." (Novak, 2000, p. 113). 

Para ocorrer a aprendizagem significativa, o material a aprender tem de ser potencialmente 

significativo e terá de ocorrer o mecanismo de aprendizagem significativa (Ausubel,12003, 
p. 73). O material será potencialmente significativo se tiver significado lógico (uma 

característica do material em si), não sendo arbitrário nem incoerente ao ponto de ~car de 

fora da capacidade de aprendizagem humana, e se o aprendente dispuser dos substÍnçores 

adequados para o aprender. A ocorrência do mecanismo de aprendizagem sigaificativà exige 
uma predisposição psicológica do aluno para assimilar esse marerial, transformando o seu 

significado lógico em psicológico (depende de cada aluno). 1 
A TAS criou os seus próprios instrumentos cognitivos e metacognitivos, dos quais s mais 
conhecidos são os mapas concepruais de Novak e os «Vês» do conhecimento de G,win. 

I 

São dois instrumentos importantes que se tOrnam ainda mais poderosos se forem IUsados 

em conjunto com outros meios. Os mapas conceptuais constituem "uma fo~ma de 
]82 ajudar os estudantes e os educaJores a ver os JignificadoJ dos materiais de aprendiíagem" 
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<)Novak e Gowin, 1999, p. 17). O «Vê», por sua vez, é um meio de ajudar os 
"esrudantes e os educadores a penetrar na estrutura e no significado do conhecimento 

1 ue pro<i:uram compreender" (idem). O Vê é um organizador que orienta a apren

izagem como um processo de investigação. Este processo tem uma estrutura onde 
1.irteraccionam acontecimentos/objectos do mundo, pressupostOS epistemológicos e 
~ognitivos, incluindo filosofias e teorias, princípios e leis, conceitos e regisro::, 

1ransformações dos registos factuais ou dados, bem como juízos cognitivos e de valor. 

A construção de qualquer destes instrumentos metacognitivos requer tempo e alguma 
ctividade mediadora que ajude os sujeitos a construí-los. Além disso, a sua utiliLação 
eve ser feira num ambiente adequado, que designamos como sendo um ambienre 
onstrutivisra de aprendizagem. Se não for promovido esre bom ambienre em sala de 

aula, as estrarégias construtivistas e investigarivas tenderão a fracassar. 
i

3. AMBI NTES CONSTRUTIVISTAS 

Um afllbiente construtivisra é, segundo Wilson (1996, cirado por Jonassen et aI., 1999, p. J 94), 
"um lbcal onde os aprendentes trabalham em conjunto e se apoiam uns aos outros à medida que 
vão L~ando uma variedade de ferramentas e fontes de informação, na senda orientada de 
objecdivos de aprendizagem e de actividades de resolução de problemas". A sua criação não é da 
excluJiva responsabilidade do professor, mas passa muitO pelo modo como esre encan o ensiüo 
e a afrendizagem. Esta tem de ser "definitivamente aceire como uma actividade pessoal c 
idiossrncrárica de cada aluno e deve-lhe ser dada a liberdade controlada e a respon~abilidadc 

compfCtilhada para aprender num ambiente esrimulanre de diálogo e cooperação, em que o 
professor é um apoiante e facilitador, um mediador fundamental (Valadares, 2001, p. 12)". 

bsuporte teórico sobre ambientes construtivisras surgiu em 1960, com Walberg e 1\'100:

(\Sebela 2001; Valadares, 2005), o qual chamaram a atenção para a necessidade de criar 
~ons ambientes de aprendizagem na sala de aula. Walberg desenvolveu um instrumento 
~espeitante a esses ambientes, o Learning Environment Inventory - lEI. Simultaneamente, 
t'foos desenvolvia a primeira das suas escalas de clima social destinada a melhorar os 
~mbienres de funcionamenro de algumas instiruições (haser, 1986; Sebela, 2001). 

osteriormenre, na década de 90, começou-se a sentir o efeito das ideias construtivistas
 
a investigação sobre ambientes na sala de aula (Valadares, 2001, 2005). Foi criado um
 

. strumentO, o Constructivist Leaming Environmellt Sttrvey - elES, por Taylor e Fraser
 
1991), desrinado a avaliar as percepções dos professores e dos alunos sobre determinadas
 
imensões que eram consideradas importantes em ambientes de sala de aula (Sebela
 

.001; Valadares, 2001, 2005) e que têm que ver com: a relação das matérias ensinadas
 
,om as experiências diárias dos alunos; a importância das crenças, reorias, experiências e
 

Jalores na construção do conhecimento; o conrrolo do ambiente set compartilhado por 
qodos na base de uma avaliação permanente e formadora; o diálogo e partilha de ideia~ 

entre os estudanti..s com ênfase na avaliação de pares; e o facto de nada nem ninguém 
estar acima da crítica construtiva. 183 
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Mais tarde, surgiu uma nova versão deste instrumento. Mantendo a linha de pesquisa anterior, 

os autores desenvolveram-no "para os pesquisadores que estão interessados na reforma 

construtivista da ciência e da maremárica da High Schoo/,,(Taylor, Fraser e Whire, 1994). 

Estas ideias influenciaram, naturalmente, diversos investigadores. Citamos, a título meramente 

exemplificarivo, Jonassen, 1994, Savery e Duffy, 1996, Harper e Hedberg, 1997, Bróoks e 

Brooks, 1993, 1997, 1999. Solé e Col!, 2001, Valadares, 2001.. 2005. Com os Seus trabalhos, 

evidenciaram o pensamento de que.: os bons ambiLntes na s'l.la de aula podem mefhorar 

significativamente a aprendizagem dos alunos. 

Brooks e Brooks 0993, 1997, 1999) descCl:vem esses ambientes comparando-os c<bm os 

ambientes de aprendizagem tradicional. 

Ambiente de aprendizagem tradicional Ambiente de aprendizagem construtí~ista 

• o currículo é apresentado em panes. inte • o cucrículo é apresencado como um tod Q e só 
gtado num rodo, evidenciando comperências depois dividido em partes, evidenciando os 

básicas; conceitos principais; 

• segue-se rigidamente ao cucrículo, sendo eSte • o questionar e ouvir os alunos é considerado 
excessívamence valorizado; muito importance; 

• as actividades cucriculares baseiam-se essen • as actividades cucriculares baseiam-se essen
cialmenre nos textos do manual escolar, nas cialmente em fontes primárias de da~os e 

instruções dos mesmos e no uso de cadernos de infotmações c em materiais ma ipulativd>s; 

exercícios; • os alunos sâo considerados cama pensadores 
• os alunos s'ão considerados como "rábuas em que têm representações pessoais acerca do 

branco" onde é inserida a informaçâo dada pelo mundo em que vivem; 

professor; • genericamente, os professores interagem com 

• genericamence, os professort·s limitam-se a os alunos, preocupando-se com O seu ambiente 

disseminar a informação aos alunos; de aprendizagem; 

• os professores apena, procucam as resposras • os professores procuram os pontos de vista dos 
correctas dos alunos para validar a apren alunos com o objectivo de compreenderrm as 

dizagem, depreciando e desaproveitando as concepções dos m('smos para as explorarem nas 

respostas que traduzem os seus modelos suas aprend izagens; 

mentais; • a avaliação da aprendizagem é multifacetada e 

• a avaliação da aprendizagem é vista como está integrada no ensino e é baseada na 

separada do ensino, é episódica, sem preo observação sisremática da acrividade dos 

cupação formativa e feita essencialmente à base alunos e nos trabalhos que produzem; 

de testes; • os alunos trabalham essencialmente em 

• os alunos trabalham ('ssencialmence sozinhos. grupos. 

184 Um olhar nos ambientes de escola (adaptado de Brooks c Brooks, 1993, 1997,1999). 
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4. CTIV ADE COOPERATIVA EM SALA DE AULA
 

A visão construtivisca que defendemos exigt que o professot seja muito mais um 
dinamizador e facilitadot da aprendizagem do que um fornecedor de conhecimentos. Apesar 
de que o professor ni::::> se devt dtmitir de explicar aquilo que porventura foi mal 
compntendido, deve fa;c'§-lo «com conta, peso e medida». O aluno aprende significativa
mente ~or recepção se forem satisfeitas as condições para a aprendizagem significativa, mas 
essas condições não serão satisfeitas se o professor ~ujeitat os alunos a um ensino expositivo 
como o que tem sido uesenvolvido nas escolas e Ljue Ausubel tão Gem critica (Ausubel, 
2003, p. 47). Se os Jiscentes, para além da sua teflexão individual, tiverem a oportunidade 
de se envolverem em ~.=tividaJes cooperativas, concretas, desafiantes e motivadoras, por 
meio das quais possam procurar referências, partilhar ideias., levantar a, suas próprias 
questões, exteriorizar os seus próprios modelos e conceitos, receber feedback dos colegas e do 
professpr, tornar-se-ão mais ptó-activos, mais responsáveis pela própria aprendizagem e esta 
será mfis significativa. Mas o professor terá de estar atento a todo o processo e pronto a 
intervif.' apresentando ideias do modo mais sintético e conceptualmentt transparente 
possível, sempre que necessário pata que sejam ultrapas:;ados os bloqu<:ios conceptuais dos 
alunos. "A arte e a ciência da apresentação de ideias e de infotmações de modo significativo 
e eficaz - de forma a surgirem significados claros, estáveis e não ambíguos e a existir uma 
retenção durante um período de tempo considerável, como um conjunto de conhecimentos 
organizados - é na verdade a principal função da pedagogia. Esta é uma actividade criativa 
e não rptineira nem mecânica (Ausubel, 2003, p. 52)." 

Um dos elementos que caracterizam os ambientes construtivistas e investigativos é, portanto
I 

a actividade cooperativa na sala de aula que não deve excluir a reflexão individual sempre 
que neçessária. 

Vários investigadores defendem a utilização de actividades cooperativas, Arends (1997), 
Bessa & Fontaine (2002), Freitas & Fteitas (200:5), Fosnot (1999); Johnson & Johnson (1989, 
1994), Johnson, Johnson & Holub<:c, (1994, 1999), Johnson, Johnson & Stanne (2000), 
Kagan ,(1992, 1994), Sharan (1990), Slavin (1995, 1999), <:ntte outros. Estas actividades 
acabam por melhorar as relações lllterpessoais e a auro-estima dos formandos, provocam maior 
motiva~ão intnínseca, promovem atitudes mais positivac. perante a escola, as disciplinas 
estudadas, os professores, os colegas e as experiências de aprendizagem, relacionamentos 
heterogéneos mais positivos e maior capacidade de comunicação, negociação, coordenação e 
partilha de informação. E, o que é importante, fomentam a aquisição de competências de 
socializ4ção que devem ser ensinadas e são necessárias para trabalhar com os outros na escola e 
ao longo da vida, competências intelectuais, designadameure as de pensamento crítico, f", em 
consequência disto tudo, acaba por conduzir a menos proolemas do foro disciplinar. 

De entre as diversas modalidades de trabalho cooperativo optámos, nesta pesquisa, pelo 
mpdelo de Johnson e Johosoo - Aprender juntos (Johosoo & Johnson, 1999), es~cocial
mente por se tratar Je uma técnica flexível e, além disso, ser aquela que melhor 
corresponde à exigência do trabalho experimental, implícito nas actividades a IS) 
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realizar na unidade de Acústica. Para estes investigadores, cooperar significa trabalhar 
em conjunto, de modo a alcançar objectivos comuns. Nas situações cooperat~las, os 
sujeitos ptocuram resultados benéficos para si e para os outros elementos integrantes do 
grupo. Porém, para que a actividade cooperativa seja eficaz, o docente terá de cdnhecer 
e fazer respeitar as exigências essenciais para a boa cooperação e que são as seguintes: 

• a existência de uma interdependência positiva; 

• uma interacção face a face considerável; 

•	 uma responsabilidade individual/responsabilidade pessoal, claramente percebida para 
alcançar os objectivos do grupo; 

, o uso frequente de skills interpessoais e de trabalho em grupos pequenosl (cinco 
elementos); 

. uma avaliação do processo d<: funcionamento do trabalho de grupo, para meiFlOrar a 
eficiência futura. Qohnson & Johnson, 1999) e Johnson, Johnson & Holubec, (1994, 
1999). 

5. ESTUDO EMPíRICO REALIZADO 

As ideias apresentadas anteriormente sobre a TAS e os ambientes construtivistas, alic~rçadas 
na actividade cooperativa, <:stiveram subjacentes no esrudo de sala de aula, focalizado na 
Unidade de Acústica do 8° ano do Ensino Básico e que passaremos seguidamente a de~crever. 

5.1. OSTRA 

o estudo efectuado decorreu numa escola da periferia de Lisboa, em duas turmas leccionadas 
pela mesma professora. A turma A (N = 28) funcionou como rurma experimental (1fE) e a 
turma C (N = 27) como turma de controlo (TC). A caracterização das duas turmas foi feita 
a partir da recolha de dados sobre a identificação pessoal do aluno, designadamente a idade, 
o género, a composição c a caracterização dos membros do agregado familiar, a ocupação dos 
tempos extra-curriculares dos alunos, a vida escolar, em particular a eventual reten~ão dos 
alunos e a classificação obcida no final do ano lectivo anterior. A rodos estes dados juritaram
~e os resultados de um pré-teste e da anális<: dos mapas concepcuais construídos pelos alunos 
antes da leccionação da Acústica. A informação recolhida de todos estes dfados permitiu 
concluir que os dois grupos eram equivalentes, facto considerado essencial na estratégia que 
pretendíamos utilizar: o plano quase-experimental. ' 

5.2. ETODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados da presente investigação baseou-se na combinação ale um método 
186 qualitativo, traduzido por observações participantes, com um mérodo quantitativo, assente 
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num plano quase-experimental. Para o efeito foram utilizados os seguintes instrumentos d(~ 

recolha de dados: 

• pré-teste 'e pós-teJte: 

• questionários apems aplicados à turma experimental e os quais são relativos à avaliação 
do desempenho individual do trabalho de grupo; à avaliação do desempenho global 
do trabalho de grupo e o de avaliação das actividades realizadas nas aulas; 

• ,grelhas de observação, para recolha de dados durante a observação das aulas de Acústica 
Inas duas turmas envolvidas na pesquisa e uma outra especifica para registar as 
habilidades dos elementos dos grupos de trabalho cooperativo na TE. Esra grelha foi 
construída a partir das hahilidades consideradas fundamentais que os alunos têm de 
mostrar quando estão a trabalhar cooperativamente no seu grupo de trabalho, 
segundo a estra['~gia de trabalho cooperativo adoptado na investigação - Aprender 
Juntos, deJohnson eJohnson; 

• 'registo em áudio da discussão estabelecida pelos alunos nos grupos de trabaho; 

• 'mapas conceptuais construídos nas duas turmas, sobre os conceitos fundamentais de 
Acústica; na TE os mapas conceptuais foram sendo construídos de modo ptogressivo 
à mediqa que os conceitos dos sub-temas de Acústica iam sendo leccionado,; 

• entrevista semi-estruturada à professora que leccionou a Acústica; 

Na turma expetimental proporcionou-se um ambiente construtivista e investigativo, 
enqua~to que na turma de controlo se adoptou uma estratégia de ensino tradicional. Na 
primeilra turma foram organizadas actividades experimentais de modo a obrigar os alunos a 
reflectir permanentem;;nte sobre tudo o que iam fazendo e procurou-se respeitar os vários 
estilos de aprendizagem dos alunos e ajudá-los a possuírem os subsunçores necessários para 
irem aprendendo significativamente. Sem prejuízo do necessário apoio e reflexão individual, 
valorizou-se o trabalho activo em grupo, yue funcionou em modo cooperativo, no maior 
respeite pelos uequisitos inerentes à metodologia de trabalho adoptada. O papel da profe,:;ora 
envolvida foi fundamentalmente o de negociadora de significados cognitivos quando 
necess4rio e, simultaneamente, o de facilitadora da construção do conhecimento por parte dos 
alunos, Na construção dos protocolos das actividades experimentais, evitou-se de todo que se 
transformassem nas habituais "receitas de cozinha", apresentando sucessivamente situações 
problemáticas e estimulando os alunos a empenharem-se ao máximo para as resolver. 

Todas I as temáticas implícitas nas actividades mencionadas nos referidos protocolos 
corres~onderam aos sub-temas de Acústica previstos no programa actual do Ensino Básico, 
implementado pelo Ministério da Educação e que são a produção do som, a propagação do 

I 

som, 0$ fenómenos sonoros, as propriedades do som e a audição de sons. 

As actúvidades experimentais integraram a construção de instrumentos metacognitivos 
(mapa conceptuais e Vê de Gowin) bem como o recurso a Tecnologias de Informação e 
Comuoicação (TICs), ferramentas de ensino e aprendizagem das ciências físicas tamb(;m 
utilíssimas e extremamente adequadas ao desenvolvimento de atitudes de invLstigação, 187 
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curiosidade, interesse, permitindo a representação de ideias sob diversas formas (Fiolhais e 
Trindade, 2003, Miguéns, 1998, Good e Berger, 2000). 

Na turma de controlo, a diferença residiu no facro de as aulas de Acústica terem sido 
intencionalmente exposirivas e transmissivas, onde os alunos praticamente se limitav~m a 
ouvir e a escrever o que a professora ditava ou então a copiar do quadro o que a professora aí 
escrevia, sem perda do direito de quescionarem a professora quando bem entendessem. 

6. SULTADOS 

o pré-teste e o pós-teste, iguais para as duas turmas, foram constituídos por diversas questões, 
para as quais foram definidos objecrivos específicos, rendo em vista a sua validação. 

A estrutura do pós-teste foi semelhante à do pré-teste, tendo itens objectivos de escolha 
múltipla, de resposca curta, do tipo verdadeiro-falso, de associação e itens não objectivos, 
mais propriamente de composição curta/resposta restrita. Tanto um instrumento como c 
outro foram validados por um painel de especialistas de Física e avaliação. 

As respostas ao pré-teste permitiram detectar a existência, nas duas turmas, de misconceptions 
semelhantes, e idênticas às encontradas na pesquisa educacional, confirmando a equivalência 
à partida dos dois grupos, já prevista com base nos dados previamente recolhidos. 

As respostas dos alunos ao pré-teste e ao pós-teste foram traduzidas em classificações, a partir 
de um modelo de resposta e de um guia de classificações. 

Os resultados globais do pós-teste, apresentados por ordem crescente de classificações, 
encontram-se representados no gráfico seguinte: 

Graphic 1. Resultados globais do pós-teste dos alunos da TE e da TC. 
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Este gráfico evidencia claramente um melhor desempenho dos alunos da TE, relarivamenre 
188 ao:: alunos da TC. 
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7. NC OES
 

Esta comunicação foi constituída pOt duas partes. As considerações expressas na primeira 
parte 9a comunicação resultatam de uma extensa pesquisa bibliográfica e de uma profunda 
reflexão que envolveu o campo da epistemologia, da psicologia e da educação científica. 
A TA~ esteve 'na base das estracégias pteparadas para a turma experimental por ser uma 
teoria 'construtivista, que "dá muita relevância às concepções prévias de cada aluno e 
considkra a aprendizagem uma construção pessoal e idiossincrática" (Gowin, 1981 p. 63), 
ainda que afeotada por diverso~ factores de ordem social a começar pelo próprio ensino 
enquanto fenómeno social. 

A segu;nda parte consistiu na apresentação de alguils resultados obtidos com a utilização de 
um dos muitos instrumentos de recolha de dados utilizados na presente investigação sobre 
a apreqdizagem da Acústica. 

A triahgulaçã<.il dos dados obtidos dos diversos instrumentos utilizados nesta pesquisa 
permiJru infedr a eficácia do ambiente construtivista que foi criado na sala de aula no que 
respeita à aprendizagem dos alunos. Este ambiente, alicerçado ao mesmo tempo em ideias 
fulcrai~ da TAS e no trabalho cooperativo, contribuiu para, além de aprendizagens 
signifitativas, Uma melhoria das relações interpessoais dos alunos na TE, bem como um 
acrésci}no na motivação para aprender um tema difícil que envolve alguns conceitos com 
algum Igrau dei dificuldade. 

Como ~m qualquer trabalho deste tipo, a generalização dos resultados obtidos está limitada 
pela natureza e pelas dimensõe, da amostra, assim como pela própria metodologia adoptada. 

De qU!lqUer forma, ao confrontar-se os resultados desta pesquisa com a de outras que têm 
sido realizadas e que registaram resultados similares, leva-nos a pensar que, sem afectar o 
núcleolduro da Teoria da Aprendizagem Significativa, é possível hoje integrar-se nela ideias 
várias fonstiruídas por um conjunto de reflexões coerentes sobre aprendizagem e ensino que 
considy,amos importantes a ter em conta em sala de aula. Entre elas contam-se as que 
funda'11entam a boa utilização de instrumentos metacognitivos, caso dos mapas conceptuais 
e dos Vês de Gowin, que ajudam o professor a desempenhar o papel de facilitador da 
aprencl!izagemsignificativa doo estudantes. Essas ferramentas indiciam um ensino activo, 
dinâmico e co0perativo cm sala de aula, inserido num ambiente conscrutivista propício à 
aprenc!pzagem significativa, que foi precisamente o que esteve no fulcro deota investigação. 
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Fundamentação Epistemológica da Teoria da 
Aprendizagem Significativa 

Jorge Valadares 

Nem '1 psicologia, nem a lógica, nem a ontologia isoladamente poJem resolver os problemas 
da ori$em, natureza e valor do conhecimento (Hessen, 1987, pp. 31-33). Estes problemas 
são tratados pela gnoseologia, evitando assim cair no ontologismo, no psicolugismo ou no 
logicismo. Nesta comunicação partimos, pois, do princípio de que não é possível dissociar 
teoricamente qua!que1" twria de aprendizagem de urna visito epistemológica. Disso se deu conta Piaget 

que afirmou claramente que qualquer teoria da aprendizagem decente envolve considerações 

epistemológicas (cit. Matthews, 1998, p. 2). E pretendemos discutir a seguinte questão: que 
epistemologia poderá servir de fundamenco à Teoria da Aprendizagem Significativa no seu 
estado actuaP 

Na obra «The practice of Constructivism in Scieilce Teaching» (998), da Amej'ican Association for 

the Advanceme~t of Science podemos ler: "há uma aceitação generalizada do construtivismo. 
O construtivismo representa uma mudança de paradigma na educação ciencífica. Por outro 
lado, a TAS, pela sua natureza aponta para uma pedagogia manifestamente construtivista. 
E, como muito bem reconhecem Niaz et aI. (2003, p. 787), não é possível implementar uma 
pedag1gia con$trutivista sem uma epistemologia consrrutivista subjacente. 

Mas que constltutivismo l Há diversas formas ou «sabores» de construtivismo. Qual delas 
deveremos adoptar) Esta é a questão que pretendemos debater, partindo do princípio de que 
Joseph Novak tem a sua própria resposta para ela, que importa conhecer, discutir e, se 
possível, comp~etar. .. 

PALAVRA ·CHAVE 

Teoria da apremdizagem significativa; consrrutivismo radical e trivial; gnosiologia 

ABSrRAC 

Neither psychdlogy, neither logic, neither ontology, separately, can resolve the problems of the 

knowledge (Hessen, 1987, pp. 31-33). The problems of origin, nature and valué: of knowleclge 
is the object of the "gnosiology" (epistemology), avoiding to fall in the ontologism, in the 193 
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psychologism or in the logicismo ln this communication we accept, as a lPrinciple, that, 
theoretically, is not possible dissociate any theory of learning of an episteIT),ology. Piaget 
became aware of this face when affirmed, clearly, that any decent theory ilbouc learning 
involves epistemological consideracions (cir. Matthews, 1998, p. 2). And we intend discuss 
the following question: What epistemology could be accepted as a supr0rt tO the Theory of 
Meaningful Learning (TML)i ln the work "The Praetice 01 Constructivism in Science Teaching" 

(1998), from the American Association lor the Advailceillent 01 Science, we can read: "there is a 
generalized acceptance of the construetivism". The constructivism represents a change of 
paradigm in the scientific education. On the other hand, the TML, by its nature, points to 

an education clearly constructivisr. And it is not possible to implement aJ constructivist 
education without a constructivist epistemology underlying it, as Niaz et aI. reoognize 
(2003, p. 787). But we must ask: what constructivism i There are many forf1íls or "flavours" 
of constructivism. Which of them we wil1 must to adopt? This is the question we intend 
to discuss. Joseph Novak has his own answer to it. It is importam to know Ithis answer, to 

discuss it, and, if it is possible, to complete ir. .. 

KEYWORDS 

Meaningful Learning Theory; radical and trivial constructivism; "gnosiology" ~epistemology). 

A IMPORTÂNCIA DE UMA FUNDAMENTACAO EPISTE Ol..,Ó~ICA 
Do pomo de vista teórico, qualquer teoria dl' aprendizagem é indissociável de uma visão 
epistemológica. Jean Piagc.:t sabia bem isso, daí o ter afirmado claramente que "qualquer 

teoria da úprendizagem decente envolve considerações epistemológicas" (cir. Matthews, 1998, p. 2). 

É importante fundamentar-se epistemologicamente a Teoria da Aprendizagem Significativa, 
assim como todos os estudos e trabalhos em educação científica baseados nela. Cremos não ter 
sentido os investigadores e/ou os professores que trabalham, por exemplo, com o Vê do 
conhecimento, de Gowin, referirem-se no bloco «Filosofia» do Vê a um Isimples slogan 

«Filosofia construtivista», quando sabemos que o construtivismo allDerga diversas 
epistemologias, algumas delas perfeitamente contraditórias em certos aspectOs como veremos. 

o paradigma construtivista continua dominante, e as imc.:nsas críticas que lhe têm sido 
dirigidas, algumas das quais nós referiremos neste trabalho, apontam claramente para as 
formas radicais de construtivismo que conduzem a uma visão deturpada da natureza da 
ciência. Na educação ciemífica o construtivismo comi nua na ordem do dia, conforme se 
testemunha, por exemplo, na obra «The Practice 01 Constructivism in Science Teaching» (998), 

da American Association lor the Advancement olScience, onde se pode ler: 

"Há uma aceitação generalizada do construcivismo. O construtivismo representa uma 
mudança de paradigma na educação científica." 194 
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Por outro lado, dos poncos de vista epistemológico t: psicológico, continua a ser amrlamet1t~ 

aceite que o conhecimento: 

- é um pl1ocesso em construção e não um facto consumado; 

- é construído activamente pelo sujeito cognitivo em interacçãu com o objecro (lo 
conhecimento e não recebido passivamente pelos sencidos. 

Ao pl1ete.ndermos fundamentar t:pistemologicamente a Teoria da Aprendizagem 
Significativa, temos de ter em conca também o facto de, pela sua narureza, esta tt:oria 
aponcar para uma pedagogia manifestamence construtivista. Ora não tem sentido pretender 
implemencar lima pedagogia construtivista tendo por base uma epistemologia não 
construtivista c!:onformc muito bem afIrmam Niaz et aI. (2003, p. 787). 

Continuamos convencidos que o construtivismo, quando encarado numa versão adequada à 
natureza do c0nhecimento científico, proporciona-nos uma visão epistemológica funda
menca~ para a compreensão dos prosessos de construção do conhecimento e, como tal, 
bastante útil no domínio educativo. E, pois, errada a posição de quem o rejt:ita conforme 
realçam vários autores, com diversos argumentos, por exemplo Bickhard (1998, pp. 99-111), 
Staver <1998, p. 501), Cril-Pérez et ai. ( 2002, pp. 557-571), encre muitos outros. 

MlAS OU (tONSTRUTIVISMO? 

A partir da década de 80 do século passado foram surgindo diversas formas de conStru
tivismo, traduzidas em ,",irias epistemologias construtivistas e diferences teorias construtivistas de 
ensino. Por isso- não admira que haja as mais diversas '-]ualificações/adjectivos para a palavra 
constrtltivismo, tais como: pessoal, social, dialéctico, empirista, racionalista, pragmático, trivial, radi
cai, cogl'litivo, epi.stémico, metafísico, cultural, crítico, etc. (Bickhard,1998, pp. 104-108; Matthews, 
1992, p. 34 e ~994; Von Glasersfeld, 1996; Grandy, 1998, p. 111; Dougiamas, 1998). 

Para além disso, o construtivismo foi objecto de incerpretações confusas e incoerences e têm 
surgido diversas escolas ou variances de construtivismo: contextuai, dialéctico, empírico, processa
mento d;; inforrndfão, metodológico, moderado, piageticmo, pós-epiJtemológico, pragmático, radiced, realista, 
social esóciohistórico. Ao qual pode ser acrescentado o humanístico. (Matthews, 1992, p. Y1; 1994). 

Algumas destap escolas perfilham ideias epistemológicas bastante diferences, nalguns casos 
an tagóhicas. 

FfVI Sf{l() SUJEITO 

Vamos começar por nos referir ao construrivismo radical (CR) por ser o mais conhecido e o 
que tem estado mais no cerne da discussão filosófica em torno do construtivismo. Podemos 195 
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afirmar que ele apresema as seguintes características (Von Glasersfeld, 1996, p. 25, 40; 
:::mver, 1998, p. 508): 

, é anti-realista, cingindo o mundo à esfera da nossa percepção;
 

, rejeita a verdade científica, substituindo-a por uma simples viabilidade;
 

, não aceita o conhecimento de um objecto como uma aprox;mação à realidade deste
 
(negação do ptincípio da correspondência); 

Uma fome do CR é claramente a filosofia de Berkeley, conforme Matthews (1998, p. 3) 
afirma. O próprio Von Glasersfeld assume também esta fonte (1996, p. 24 e 25). Ora, a 
filosofia de Berkeley é, como sabemos, idealista "subjectiva" ou "psicológica". No fundo, 
este idealista defende que toda a realidade está encerrada na consciência do sujeito, isto é, 
que "as coisas não são mais do qm conteúdos do consciência", "o ser das coisas consiste em serem 
apercebidas" (Hessen, 1987, p. 103). Não admira, portanto, que para o CR o termo existência 
não .tenha sentido inteligível para lá do domínio da experiência (Von GlasersfeltJ, 1996, p. 25). 

Von Glasersfeld (1998, p. 13) considera rambém que o construtivismo radical assema bastante 
nas ideias de um filósofo napolitano do século XVII, Giambattista Vico. As ideias deste 
filósofo acabam por redundar numa epistemologia idealista suhjectiva 0U psicológica, 
idêntica à de Berkeley, extremameme céptica do pomo de vista ontológiao e facilmente 
resvalável para o imarerialismo ou mesmo para o niilismo. Com efeito, se o sujeito nada 
conhece para além daquilo que são as suas ideias acerca de um objecto, nada garante que este 
objecto não seja nada excepto as ideias Jo sujeito. Estas ideias idealistas e subjectivistas já 
foram largamente criticadas por muitos filósofos, por exemplo por todos os materialistas, 
mas, acima de rudo, foram ultrapassadas pelas ideias de Kant, claramente superadoras das 
antíteses idealismo e realismo (Kam, 1994; Hessen, 1987, pp. 108-(11). 

Poderemos considerar outra fonte mais próxima do CR, concretamente as ideias de Von 
Foerster. Ora, estas "conduzem à ilegitimidade dos desejos de que a realide/de exista indepen
dentemente de nós, de que ponamos descobrir os segredos dessa realidade e traduzi-los em leis, de que 
estas leis nos permitam explorar, prever e controla'r d realidad.e e de que haja a certeza em conhecer a 
veracidade das nossas descobertas sobre a realidade" (Segal, 1986, cito Staver, 1998, p. 503). 

Esta e muitas outras afirmações cepticistas acerca do valor da ciência, para além de carecerem de 
fundamento à luz dos «scieilce studies» actuais, como veremos mais à frente, são nocivas do ponto 
de vista educacional, por contribuírem para o agravamento do problema da desmotivação de 
muitos alunos, yue hoje se verifica. Concluímos que o CR: 

• põe em causa o realismo científico, ou seja a ideia de que a ciêllCia tem desvendado um 
mundo independente da mente humana, incluindo o mundo das entidades não 
observáveis (Nola, 1998, p. 32); 

• põe igualmente em causa a objectividade da ciência que foi resultando de um processo 
] 96 lento de objectivação que decotreu ao longo da história. 
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E::c<.: anc;-L'ttlismo cepticista de Glasersfeld fica bem patente nesta sua afirmação: 

"C:1nciuir qu<.:, pOlque cemos uma experiência perceptual de uma "cadeira", deverá 
e:cistir urna cadeira no mundo "real" é cometer a falácia realista (. .. ) Se pudermus 
[(:petir a experiência da cadeira fielmente, poderemos apenas concluir que, debaixo das 
condiç3cs particulares, se trata de um constructo viável" (Glasersfdd,lY92, p. 172). 

::o,n afirmaçõ('s como estas, Glasersfeld vai desenterrar a velha polémica entre realistas e 
idealistas l ue Kant tão criticamente soube ultrapassar. Qualquer pessoa com alguma 
preparação fil Jsófica sabe bem que já há muito tempo os defensor<.:s do realismo, 
parcicularn'ente do realismo volitivo, combateram este tipo de afirmações idealistas. 

N;,o admira, portanto, que tenham surgido inlílller(!s críticas ao construtivismo radical. 
De um modo s mético e não exaustivo, poderemos apontar as seguintes, que nós subscrevemos: 

• Desconhece	 os esforços da ciência por conhecer e quantificar as características dos 
corpos, incluindo as chamadas «qualidades» secundárias e subjectivas (cor, som, etc.) 
a qUe se referiam os reali,ras críticos (Nola, 1998) . 

•	 1' .ião esc;an:ce as questões que Se referem às implicações anti-realistas da sua visão do 
con!·eci'11ento. Confunde frequentemente a construção do conhecimento pelos aluno,
(Ião sãc cientistas') e a construção da ciência pelos cientistas (Nola, 1998, p. 33). 

" Des,)reza o papel da razão e do raciocínio na distinção das crenças falsas e verdadeiras 
e na co 1Versão destas em conhecimento, o que, grandes pensadores como Sócrates, 
Plar:lo f' outroS não fizeram (Nola, 1998, pp. 35-37). 

• Assenta na ideia de Vico (assumida por Glasersfeld) de que "conhecer é saber como jclZer 
ou como criar", a qual é insustentável, pois o fazer algo não significa que se conheça esse 
algo (Nola, p. 37, Suchtlng, 1998, p. 74, 76). 

• É um aliado estreito do Empirismo e, no caso do construtivismo de Glasersfeld, uma 
estranha misrur3 de empirismo com o idealismo anti-realista de Berkeley (Nola, 
1998, p. 40), filosofias já suficientemente criticadas. 

• Baseia- e numa interpretação incorrecta da «Crítica da Razão Pura», de Kant (Nola, 
1998). De faceo, as categorias a priori de Kant não são conhecimento, têm de ser 
«recheadas» a partir da experiência. Por ISSO, Kant considerava a experiência 
"inerentemente intersubjectiva e relacionada com os objectos" e não subjectiva como Glasersfeld 
(Suchting, pp. 75-76). Sabemos bem que, segundo Kant, o nosso conhecimento 
procede de duas fontes fundamentais: a receptividade das impressões sensíveis e a 
espontaneidade dos conceitos u priori. Pela primeira, um objecto é-nos dado e pela 
segunda ele é pensado. A intuição sensível e os conceiros consttuem, segundo ele, os 
elementos de todo o conhecimento. Este resulta de ambos. Daí a sua célebre frase: 
"o:·, pc' lsamento:; s<.:m conteúdo são vazios, as intuições sem conceitos são cegas" 
';Kam,1994). 197 
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• Confunde sistematicamente a natureza do conhecimento (Nola, 1998, p. 33). 

•	 Há termos fulcrais utilizados pelo consrrutivismo radical cujo significado é perfeüa
mente ignorado, tais como: descrever o mundo, representar o mundo, conhecimento viável, 
etc. (Suchting, 1998, p. 63, pp. 66-67). 

• Não discrimina conceitos diferentes tais como certeza, Í7ll!1!lIbilidade e objectividade 
(Suchting, 1998, p. 64). Assim, por exemplo, Glasetsfeld fundamenta a 
subjectividade da ciência recorrendo ao que sucedeu com as equações de 
transfotmação do espaço e do tempo, que não se mantivetam imutáveis. Isto é 
verdade, mas nem por isso deixaram de se manter válidas para os objectivos e 
domínios para as quais foram construídas. As equações de tlansformação de Lorentz 
generalizam as de Galileu, que são um caso particular delas, mas esta generalização 
não significa falta de objectividade, pelo conrrário integmm-se num processo de 
objectivação. 

• O	 CR fala cm experiência, mas este tetmo nunca é definido tecnicamente (Suchting, 
1998, p. 68). 

• Infere	 inadequadamente uma vlsão subjectiva do papel da linguagem (Suchting, 
1998, pp. 77-78). 

• Não tespeita a história da ciência e o papel da experimentação e da razão na produção 
do conhecimento (idem). 

• Falha ao não elaborar q ualljuer mecanismo pejo qual possamos ajuizar se	 uma teoria 
é mais viável que ourra (Osborne, 1996, pp. 58-59). 

• O	 CR é subjectivista e relarivista e, como muito bem afirma Hessen, o subjectivismo 
e o relativismo são formas inaceitáveis de cepticismo 0987, pp. 49-50). Ao afirmar 
que não há verdades, o cepticismo cai l:m contradição, pois quer fazer desta afirmação 
uma verdade. Além disso, 

"(. .. ) ainda que possa não haver uma última consratação que uma dada construçâo 
é verdadeira, há verificações de que uma construção é melhor do que outra. A falha 
em reconhecer esta importante prática da ciência conduz necessariamente a uma 
ontologia relativista onde a viabilidade é igualadq à validadl:, de tal modo que 
qualquer teoria viável é considctada valiosa para ser tida em conta" (Osborne, 
1996, pp. 58-59) 

• Baseia-se	 numa deturpação da teoria de Piaget. Esta conduz-nos ao construrivismo 
trivial, não ao radical. 

• O	 CR, com Glasersfeld, não esclareceu a psicologia de Piaget, antes arrastou para o 
construtivismo algumas das suas dificuldades (Suchting, 1998, p. 67 e 68; Nola, 1998, 
p. 42 a 45). No fundo, deturpa essa teoria, pois Piaget nunca abandonou o carácter 
representativo do conhecimento (Dougiamas, 1998), portamo, é epistemologicamente 
uma teoria construtivista rrivial e não rdical, como pretende Glasersfeld. 198 
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• O CR é refutado pelos mais recentes escudos de ciência (science stttdies) que contrariam 
a subjectividade da ciência. 

• O C	 é instrumentalista. Ora o instrumentalismo também tem sido uma VIsão 
epistemológica muito criticada. Trata-se de uma forma de pragmatismo (Glasersfeld, 
1998, p. 14), portanto uma forma de cepticismo, já que 

"co TIO o cepticismo, também o pragmatismo abandona o conceito de verdade no 
scn:do de concordância do pensamento e o ser (... ) substitui o conceito de verdade 
por um novo conceito (... ) verdadeito significa útil, valioso, fomentador da vida." 
C.les~en, 1987 , p. 51) 

Ola, a validadf da ciência transcende muito a sua utilidade. 

o CONSTRUTIVISMO SOCIAL 
E AS FORTES CRíTICAS A QUE TEM SIDO SUJEITO 

Segundo Nola (1998, p. 33) e Kragh (1998, p. 127), o constmtivismo social (eS), para além 
das suas raízes sociológicas, tem estreitas ligações ao chamado "Programa Forte da Frcola de 
Edimburgo", uma Escola constituída nos finais dos anos 60, de que faziam parte sociólogos 
como Edge, Bloor, Barnes, Cillins, Pinch, Schaffer, Shapin e outros. 

e acordo com Von Glasersfeld, o CS vem colmatar uma falha do construtivismo radical, pois 

"foi iniciado pelos que consideram que o construtivismo radical não tem em conta o 
papel da interacção social na construção do conhecimento. Esta ideia, tal como a vejo, 
é parcialmente justificada pelo facto de nem Piaget nem nenhum mais recente 
construtivista ter realmente especificado um modelo detalhado de como a interacção 
funciona de um ponto de vista construtivista" (Von Glasersfeld, 1992, p. 170). 

Do ponto de visra epistemológico, apresenta semelhanças com o construtivismo radical, pois 
continua a proporcionar-nos uma visão céptica do conhecimento. A distinção entre os 
construtivismos radical e social baseia-se na entidade que constrói e na estrutura construída. 
A ideia central do CR é a de que o sujeito cOlIStrói activamente estruturas cognitivas mais complexas 
a partir de estruturas c0i!nitivas mais simples. A ideia central do CS é a de que as comunidcldes 
constroem conhecimento colectivo mais complexo a partir de conhecimento menos complexo através das 
interacções linguísticas (Staver, 1998, p. 509). 

Baseando-nos em Jiversos autotes (Gergen, 1996; Shotter, 1995, in Staver, 1998, p. 504; 
Salomon & Perkins, 1998, cir. Dougiamas, 1998), poderemos formular alguns dos princípios 
inerentes ao CS: 

• A	 interdependência social é o processo através do qual conseguimos atingir o 
significado da linguagem. 199 
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• O significado da linguagem é dependente do contexto da interdependência social. 

• A função	 servida pela linguagem é primariamente comunitária e é suprema na 
continuação das relações entre indivíduos nas comunidades. 

• A aprendizagem individual pode ser mais ou menos mediada socialmente. 

• Os indivíduos podem participar na aprendizagem de um colectivo; algumas vezes o que 
é aprendido fica distribuído através do coleerivo mais do que na mente de cada um. 

• Aspectos sociais e individuais da aprendizagem podem interaccuar ao longo do tempo 
para se reforçarem uns aos outros numa relação em espiral recíproca. 

Pese embora a amplamente reconhecida importância dos faerores sociais na produção do 
conhecimento e desse fundamental instrumento social que é a linguagem, tal como diversos 
psicólogos reconheceram l: mesmo aceitando muitos dos princípios anteriormente 
formulados, a extrapolação epistemulógica que foi feira ao terem-se em conta as ideias do 
«Programa Forte da Escola de Edimburgo» foi de tal monta que chegou a pôr-se em questão a 
racionalidade e a objectividade da ciência. Daí o faero de terem surgido diversas críticas de 
vários quadrantes ao CS. Assim, por exemplo: 

• Muitos construtivistas sociais afirmaram inspirar-se em Kuhn, mas este epistemólogo 
considera que o interpretaram incorrectamente. Dá como exemplo o facto de 
admitirem ljue "o que pt/ssa a ser o conhecimento científico seja simplesmente a crença dos 
vencedores" (Kuhn, 1992, in Kragh, 1998, p. 127). 

• A tendência social-conscrutivista dos constfUtivistas sociais	 nunca COntou com o 
apoio de Kuhn (Kragh, 1998, p. 127). Este conhecido epistemólogo chegou mesmo a 
afirmar, numa conferência pública em Harvard, que os juízos formulados pelo «Programa 
Forte da Escola de Edimb1lrgo», l:m qu<: assenta o CS, são absurdos (E. Phillips, 1998, 
p. 140) 

• O construtivismo social alicerça-se num idealismo linguísticc, levado ao exagero de 
"o mundo ser constituído pela nossa linguagem" (Bickhard, 1998, p. 105). 

• Esta forma de construtivismo conduz-nos, do	 ponto de vista epistemológico, ao 
relativismo e ao niilismo (idem). 

• A sua falha está, não no faero de as repres<:ntações serem construídas, mas no facto de 
estas serem consideradas criações linguíscicas livres. Ora, na realidade, a linguagem 
da ciência não é livre (idem). 

• O	 «Programa Forte da Escola d.e Edimburgo» e, com ele, as bases do constrlltivismo 
social, foi também atacado por Laudan, que afirmou, com toda a clareza, que se trata 
de "caricat?lras" e que "não devrom ser tomad4s a sério" (Phillips, 1998, p. 140 e pp. 154-5). 

,	 Esta escola ligada ao CS adoptou "um relativismo explícito segundo o qual O mundo natural 
tem um pequeno papel ou nem Um mesmo papel algum na construção do conhecimento científico" 
(Collins,l981, p. 3). 200 
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• No fundo, o CS inverte a relação mundo - conhecimento: não é o mundo que está 
subjacente à construção do seu conhecimento, é o conhecimento que está subjacente 
à construção do mundo. 

• Ao considerarem a ciência como	 um mero comportamento social de comunicação I.: 

negociação, os construtivistas acabam pOt desumanizá-la e tOmá-la irracional, 
recusando-se a tOmá-la como conhecimento sério. 

• E	 falham ao recusar o critério de incluir na Ciência, para além de alguma 
subjeerividade que sempre existirá e o necessário consenso intersubjectivo, também 
alguma bjectividade na comparação com os objeeros do conhecimentO. 

As ideias radicais do CS transparecem na seguinte afirmação de um construtivista social, 
Rorty: 

"devemos encarar o conhecimento como um assunto de conversação e de prática social, 
em vez de () vermos como uma tentativa de espelhar a natureza" (1979, in Phillips, 
1998,p.142). 

Criticando asperamente esta visão da ciência, Phillips 0998, p. 144) afitma que, se a Física 
fosse tal como Rorty a vê, 

nao eXlstma como uma tentativa de procurar explicações verdadeiras da realidade 
exterior; seria antes desctita como um empreendimento político, ou como o domínio 
das conversas rortianas" 

Todas as ideias pós-moJemistas, irracionalistas, acerca da ciência que proliferam em certo, 
meios intelectuais provêm destas ideias sociológicas inerentes ao CS. Kragh considera que 
tais ideias não passam de um ataque à Ciência: 

"( ... ) eles rejeitam qw: a visão científica do mundo se alicerça na natuteza C.. ) e dever-lhe-á 
ser dada uma mais alta priotidade do que a qualquet outra visão do mundo. Na prática, 
se não mesmo na teoria, o construtivismo social moderno tem contribuído para um 
reviver dos sentimentos anti-ciência e para uma polémica renovada acerca do papel da 
ciência na sociedade e na educação" (Kragh, 1998, p.128) 

OS CONSTRUTlVISMOS COGNITIVO E CUl rURAL, 
AINDA QUE IMPORTANTES, APRESENTAM LlMITAÇOES 

A classificação das formas de construtivismo começa por ser, como vimos, baseada na 
aceitação ou não do princípio da correspondência entre o conhecimento construído sobre um 
objecto e esse objecto. Ao contrário do construtivismo trivial, o construtivismo radical corta 
com a tradição da representação cognitiva (Novak, 1990; Nola, 1998) e rejeita as teorias 
tradicionais da correspondência que substitui por um relato que relacione a verdade com a 
organização eficaz ou viável da actividade (Cobb, 1996, p. 63). 201 
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Por outro lado, e independentemente do facto de o construtivismo ser radical ou trivial, uma 
outra classificação n:m que ver com a ênfase dada a várias facetas envolvidas no conhecimento: 
a faceta cogni tiva, a social, a humana, etc. 

o chamado constmtivismo cognitivo põe a ênfase na actividade da mente cognitiva, tendo 
subjacente uma perspectiva psicológica estritamente cognicivista que encara o ser huma o 
como um sujeito cognitivo que compreende o mundo através Je representações mentais que 
vai construindo, de tal modo que aquilo onde lhe é possível chegar num dado momento 
depende das fontes conceptuais, linguísticas e outras fontes notacionais postas à sua 
disposição (por exemplo notações matemáticas), das representações do mundo que construíu 
até esse momento através da sua história pessoal de vida e das suas motivações pessoais e da 
disponibilidade de tempo e energia para a tarefa de compreensão. 

Segundo afirma Grandy 0998, p. 11 '5) o construtivismo cognitivo aplica-se de modo reflexivo. 
Isto significa '-lue o professor tem de se limitar a construir as suas próprias representações das 
representações dos alunos, uma vez que não tem acesso infalível a estas representações. 
Deverá, pois, ter o cuidado de estar sempre a teStar as suas próprias representações acerca das 
representações dos alunos. 

o construtivismo dito cultura! põe a ênfase na cultura, nos artefactos culcurais que vão sendo 
construídos pc:lo ser humano. A ideia fulcral é esra: para a construção do conhecimento 
foram fundamentais as ferramentas, os artefactos e os sistemas simbólicos usados pelo ser 
humano para facilitar a interacção social e cultural. Esses produtos da culcura afectam o 
modo como pensamos e são fundamentais para o funcionamento da mente e da cognição 
(Vosniadou, 1996). Entre esses artefactos, esta modalidade de construtivismo atribui muita 
importância à linguagem, mas sem fazer dela um factor inibidor do conhecim nto objectivo, 
antes defendendo que ela contribui para o processo de objectivação. 

Tal como o construtivislllo cognitivo, o construtiviSiilO cultura! admite que cada ser humano vai 
construindo as suas representações do mundo. Mas valoriza muito mais do que aquele a 
dimensão social e culcural do conhecimento e da aprendizagem, sem cair porém nas teses 
radicais, idealistas e cépticas do construtivismo social. 

Esta forma de construtivismo defende yue as funções mentais são culturalmente mediadas. 
Elas envolvem uma acção indirecta sobre o mundo, através das ferramentas e artefactos 
culturais yue nos rodeiam (Cole e WertSch, 1996). 

A psicologia que lhe está subjacente é uma psicologia social que valoriza a cultura co o 
propiciadora de ambientes ricos para a construção do conhecimento de cada seI humano. Um 
sujeito constrói o seu conhecimento manipulando ao mesmo tempo os objectos de escudo, 
mas também as fontes culturais que o ajudam a interagir com esses objecros. E, tal como o 
construtivismo social, dá muita importância à linguagem como factor dC'cisivo para a 
cognic,:ão, destacando o carácter social e cultural Jela. Estas ideias são corr partilhadas por 

202 Jerome Bruner (Bruner, 1996). 
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Quer o construtiviJmo cognitivo quer o cultural são variedades de construtivismo trivial que não 
abdicam, portanto, do carácter representacional do conhecimento, atribuindo-lhe alguma 
objecrividade. ão têm sido tão criticados como os consrrutivismos radical e social.. mas 
falta-lhes uma epistemologia mais sólida e que fundamente melhor o ptOcesso de 
objecrivação e a posição face aos grandes problemas filosóficos do conhecimento. 

Em termos psicológicos o construtivismo cognitivo baseia-se nas psicologias cognitivistas que 
são várias, mas é omisso quanto à forma como encara a narureza também humanística d,~ 

algumas dessas psicologias. Não assume claramente uma das várias psicologias cognitivas, 
mas há quem o associe à psicologia de Piaget. Bickhard (1998, p. 105) é um deles e refere-se 
ao construtivismo de Piaget, à luz da teoria da emergência das represenrações, numa perspecriva 
cognitiviJta, baseando-o numa acção pragmática e coordenada entre acções potenciais. Crê 
que o modelo de Piager pretendeu conduzir à emergência de uma necessidade matemática, 
que fundamenta o conhecimenro que não está nos genes (como afirmam muitOs racionalistas 
modernos), nem provém do meio ambiente (como defendem os empiristas). A este 
propósito, refere autores credíveis, como são Kuhn, 1992 e Lourenço e Machado, 1995 
(Bickhard, 1998, p. (07). PortantO, isto aproxima muito mais o construtivismo de Piaget 
de uma perspecriva cognirivista trivial do que de uma perspectiva radical, como pretende 
Glasersfeld. Também Grandy (1 s>98, p. (14) considera o construtivismo cognitivo como um 
consrrutivismo trivial, já que não defende que o mundo é uma construção nossa. 

o constrtttiviJmo cultural defende que o uso dos arcefaccos culturais desenvolve as capacidades da 
mente, disponibilizando outroS usos dela, desenvolvendo capacidades, perspectivas e processos 
de representar o mundo (Dougiamas, 1998). Tem, pois, como todos os construeivismos triviais, 
um carácter representacional. A importância dos artefactos na construção da ciência e no seu 
ensino pode ser paradigmaticaml:nte exemplificada com o computador. Este ahriu as portas a 
wn mundo de possibilidades de cálculo, de representação de objectos, de simulação de 
fenómenos, de modelação de sistemas, etc., com potencialidades notáveis (e infelizmente 
mito por explorar na área do ensino) na forma de encarar a consrrução do conhecimento 
científico e nas consequentes alterações nos curricula, no ensino e na aprendizagem. 

Tal como o construtivismo cognitivo, o construtivismo cultural também carece de uma 
epistemologia sólida e que funuamente melhor o processo de objectivação do conhecimento, 
bem como uma posição face aos problemas da natureza, origem, e existência com validade 
do conhecimento. É muito pouco afirmar ljue o conhecimenro objectivo é o resultado de um 
processo de interacção entre indivíduos e a comunidade, mediada mais ou menos por 
artefactos culturais pois, a menos que nos aproximemos do construtivismo social, há que 
admitir que os objectos em estudo também terão um papel importante, bem como a 
epistemologia que envolve não só a interacção referida enrre indivíduo e sociedade, mas 
também a que envolve a relação enrre sujeitos e objeeros/aconrecimentos. 

Tal como o construtivismo cognitivo, o constrrrtiviJmo cultural tem algumas ideias válidas 
para o camp educativo, como a de que a aprendizagem, em particular a das «ciências 203 
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e:·:perimentais», é influenciada não só pelo cérebro do aluno mas também pelos mais factores 
relacionados com as disponibilidades de ordem cultural e outras infra-estruturas desde os 
livros até aos laboratórios e aos computadores. 

A DEFESA DE UM CONSTRUTlVISMO TRIVIAL E HUMANO (HUMANISTA) 

Consideramos, com base .em Hessen (987) e vátios outros estudios(o:; da natureza da ciência, 

que não é necessário cair-se no anti-realismo, no anti-obj'Cctivismo, no relativismo e no 
cepticismo quando se não def'Cnde uma objectividade forte da ciência alicerçada num 
realismo ingC:nuo. 

É significativo o facto de toJos os 22 pensadores que colaboraram na obra "A Ciência tal qual 
se faz" defenderem, para além da sua racionalidade intrínseca, alguma objectividade na 
Ciência (Gil, 1999). 

Um construtivismo ttivial tem implicações educativas importantes, tais como: uma motivação 
intrínseca pela compreensão do mundo; a disseminação da ideia epistemologicamente rica de 
as interpretações poderem fazer sentido sem serem verdadeiras; a importância que as 
concepções erróneas de cada aluno têm na sua aprendizagem; o papel essencial do professor 
como propiciador de conceitos e modelos teóricos da ciência e evid~ncia adequada sobre os 
lne51l10S; a ideia de que o aluno deverá ser envolvido num processo heurístico de pesquisa 
pessoal em interacção com os outros alunos e com o professor; etc. 

o con.rtrNtivis7llO humano (CH), e a yue l1ÓS preferimos chamar humanista é, segundo Novak, 

"uma visão da criação de significados que engloba quer uma teoria da aprendizagem 
quer uma epistemologia da construção do conhecimento" (Mintzes e Wandersee, 1998, 
p. Ii7). 

nsra teoria a que estes autores se refetem é a Teoria da Aprendizclgun Significativa. A epistemologia 

que está subjacente ao CH é constmtivista e baseada em grande parte nas ideias de Gowin e 
de Novak. Trata-se de uma forma de consttutivismo trivial. Assim, 

"em conttaste cum a noção de construtivismo radical e construrivismo social o 
construtivismo humano roma uma posição moderada sobr'C a natureza da ciência. 
Por um lado acha as posições dos "posirivistas lógicos" clássicos intelectualmente 
indefensáveis, por outro acha que muiros construtivistas criaram um mundo mental 
relarivista que acaba por se destruir a si próprio. Prefere, em vez disso, uma visão da 

ciência que reconheça um mundo externo e cognoscível, mas que depende em grande 
parte de uma luta intdectualmente exigente para construir heurisricamente explicações 
fortes, através de largos períodos de interacção com os objectos, factos e outros indivíduos" 
(Mintzes, Wandersee e Novak, 2000, p. 17). 204 



Fundamentação Epistemológica da Teoria da Aprendizagem Significativa 

Os princípios fundamentais em que assenta o construtivismo humano poderão encontrar-se 
em trabalhos de Novak (1990, p.20, 1993), Gowin (J 990), Novak & Gowin (1999), 
Mintzes & Wandersee 0998, p. 47-51), entre outrOS e são os seguintes: 

• Os seres humanos são criadores de significados. 

• O objectivo da educação é a construção de significados compartilhados. 

• Os significados acerca da experiência humana vão-se modificando através do 
pensamento, sentimentos e acções. 

• Esta capacidade de	 construir significados e traduzi-los em juízos surge quer !lOS 

aprendentes individuais <]uer nas comunidades científicas como comunidades de 
aprendizagem que são. 

• A produção intelectual, ao mais alto nível, dos conhecimentos são uma construção de 
significados e uma forma altamente original c criativa de interiorização significativa, 
substantiva, de i~eias. 

E te último princípio está pateme no conhecido diagrama das dimensões signific.l.tiva-mednicB. 
e receptiva-descoberta da aprendizagem. Não significa, obviamente, que os alunos possam 
ser cientistas (a ideia do aluno cientista não passa de uma metáfora), mas apenas que se pretende 
que os alunos aprendam cada vez de forma mais criativa) ao mesmo tempo que se considera a 
produção científica uma forma altamente poderosa de ctiar novos significados e portanto 
aprender. 

Aprendizagem Clarificação de Aprendizagem Pesquisa científica
 
significativeI relações entre Criação artística
 auto-assisrida
 

conceitos
 

Pesquisa deExposições 
rotina. Grande orais ou textos 
parte da produção da maior parte 
intelectualelos livros Trabalho escolar 

ele laboratório 

Tabelas ele Aplicação ele Resolução ele 
multiplicação fórmulas para "puzzles" por 

resolver problemas tentativa e erro 

A rendizagem ~ 
mecânica •

AprendiZCIgemAprendizagem po,.	 Aprendizelgem P01' 
O1'ientadel Pel,.eI arecepção	 descobertel alltón01na 
descoberta 

Adaptação ela figura 1.3 de t';ovak e Gowin (1999, p. 24). 205 
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• O	 conhecimento, qualquer que ele seja, constrói-se com base na problematização dos 
objectos e fenómenos, na focalização em questões-foco concretas acerca dos mesmos e numa 
interacção complexa entre duas grandes componentes da produção do conhecimento, 
uma conceptual e outra metodológico-experimental, no fundo entre pensamento e acção, 
interacção essa que Gowin procurou traduzir com o seu "Vê do conhecimento», 
"Vê epistemológico», ou «Vê heurístico». De acordo com a episn:mologia subjacente 
a este, visões do mundo e filosofias, teorias, princípios, e conceitos são fundamentais na 
extracção de significados, na validação factual destes e nas suas tramformações, de modo 
a extrair significado para formular juízos de conhecimento acerca dos objectos e fenómenos 
em escudo, bem como piÍzos de valor acerca de eudo o que é possível criticar na pesquisa. 

PARTE CONCEPTUAL PARTE METODOLÓGICA 

QUESTÃO(ÓES) -FOCO: 
Queslao(ões) que servem para

PRESSUPOSTO JlJtzos DE VALOR:focar a pesquisa a efectuar
BÁSICO: A fimlaçôes criticassobre o sistema constituido 

As crenças de que se ba<;eadas na análise dapelos objectos e/ou
parte que motjvam {; 'ou pesquisa e juízosacontecimentos. 

orientam a pesquisa. cognitivos acerca do 
seu valor. 

TEORIAS:
 
LstTuturas conceptuais
 

que procuram explicar o
 
que se observa em
 

acontecimentos/objectos
 
e guiam a pesquisa.
 

PRINCÍPIOS:
 
A firmações de carácter
 

axiomático em que
 
assentam teorias.
 

LEIS:
 
Afirmações deduzida-,
 
com base em teorias.
 

CONCEITOS:
 
Construções abstractas que se
 

obtêm a partir das regularidades
 
nos acontecimentos/objectos e
 
que se designam por nomes.
 

JUÍZOS COGNITIVOS: 
A firmações que se obtêm 

dos resultados e que 
procuram responder às 

queslões básicas. 

RESULT DOS:
 
Conclusões que dizem respeito aos
 
acontecimentos/objectos e que se
 

inferem das observações factuais com
 
base no raciocínio lógico.
 

TRANSFORMAÇÓES DOS 
DADOSIREGISTOS/FACTOS: 

Organizaçao das observações 
significativas em tabelas e gráficos, 
tratamento estatístico, aplicação de 
al~oritmos, etc., tudo O que permite 

conduzir dessas observações às 
conclusões. 

DADOSIREG ISTOS/FACTOS: 
Observações recolhidas e efectuadas 
nos acontecimentos/objectos e a que 
atribuímos significado e aceitação. 

ACONTECI MENTOS/OBJ ECTOS 206 
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VE DO CONHECIMENTO, VE EPISTFMOL OG/CO, OU 
Vf HEURISTYCO DE GOWIN 

• Todos estes elementos pertencentes	 às duas grandes componentes, a conceprual e a 
metodológico-experimental, interactuam de modo a estrururar rodo o conhecimento, 
tal como a análise histórica da ciência mostra. Assim: os problemas, as questões que 
le antamos acerca Jos objectos/acontecimentos que vivenciamos e onde focamos todo o 
nosso empenho ele reflexão ou de pesquisa são decisivos para a compreensão do 
mundo; os juízos de valor interferem nas visões globais que temos acerca do munJo e nas 
nossas (1ifos~fias» pessoais e estas, por sua vez, são relevantes não só nos com"eitos, 
princípios e teorias como na formulação de novos juízos cognitivos e de valor; as teorias, 
princípios e conceitos interferem no modo como conceptualmente e metodologicamente 
são abordados os objectos/acontecimentos, são decisivos na atribuição de significados aos 
registos de modo a 'ltribuir-lhes o estaruto de factos, e na transformação desres de modo 
a formular juízos cognitivos e de valor; e estes, por sua vez, vão contribuir para o 
refinamento dessas teorias, princípios e conceitos; as teorias são o produto de investigações 
teórico-experimentais anteriores, mas são também influenciadas por visões do mundo e 
por convicções filosóficas; etc., etc. 

• Toda a produção Jo conhecimento, é encarada como um processo, um devir, em que 
o novo conhecimento se vai construindo sobre conhecimento anrerior. Este processo de 
construção poderá ser traduzido por uma sequência de Vês de Conhecimento - parada 
de Vês (Gowin, 1990; Novak, 1998, p. 95) . 

............... 
Componente Componente Componente Componente 
conceptual metodológica conceptual metodológica 

A PARADA DE VES 

o Construtivismo humano ou humanista supera dialecricamenre as grandes antíteses que 
sutgiram a respeito dos problemas fundamentais acerca do conhecimento científico: dogma
tismo - cepticismo; tacionalismo - empirismo; realismo - idealismo (Valadares, 1995 e 1999). 207 
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o quadro que se segue, construído na linha d<.: pensamento do filósofo alemão Johannes 
Hesscn, no seu livro Erkenntnistheorie 0926, 1987, 7." ed. portuguesa) procura mostrar o 
caráccer epistemologicamente superador do construtivismo humano ou humanista. Para não 

ser sobrecarregado, apenas refere as filosofias mais relevantes. O eH, tal como o entendemos, 

surge-nos como resultado de superações. 

PROBLEMAS ANTíTESES HISTÓRICAS SUPERAÇÕES 

Possibilidade do 
conhecimento válido 

(j) Dogmatismo: 
- Dogmarismo ingénuo (présocráticos) 
- Dogmarismo teórico (diversos pensadores) 
(ii) Cepticismo 
- Ceptic. Radical ou absoluto (Pirrón de Elis) 
- Ceptic. Intermédio (Arcesilao e Carneades) 
- Positivismo (Augusro Comte) 
- Neopositivismo 
- Subjecrivismo (sofistas) 
- Relarivismo (Oswaldo Spengler) 
- Pragmatismo (William James, Schiller) 

Criticismo (cujo 
fundador foi Kant) 

Constt'utivismo 

Origem e 
mt:todulogia do 
conhecimenro 

(i) Racionalismo 
- Racionalismo rranscendente (PIarão) 
- Racion. Teológico (Sro Agost. e Malebranchc) 
- Racionalismo Imanente (Descartes, Leibnitz) 
- Racionalismo lógico (séculos XIX e XX) 
(ii) Empirismo 
- Empirismo inglês do século XVIII (Locke) 
- Sensualismo (Condillac) 

Intelectualismo 
(cujo fundador foi 
Aristóteles) 

Apriorismo (cujo 
fundador foi Kant) 

ConstYlttivismo 

(i) Realismo 
Essência do 
conhecimento 

- Realismo ingénuo (présocráticos) 
- Realismo natural (Aristóteles) 
- Realismo crítico (Demócriro, Galileu, erc.) 

Fenomenalismo 
(fundado por Kant) 

- Realismo volitivo (Maine de Birau, Guilherme 
Dilthey, Max Scheler) 

(ii) Idealismo 

- Idealismo subjectivo ou psicológico (Berkeley) 
- Empiriocriricismo (Avenarius, Mach) 
- Idealismo objectivo ou lógico (neokantismo 

da Escola de Marburgo) 

ConstYlltivismo 

Ser filosoficamente construtivista, pelo menos na área das ciências di tas «experimentais», é, 

pois, não ser dogmático nem céptico, não ser empirista nem racionalista, não ser nem 

realista nem idealista, mas aceitar e superar argumentos Je todas estas filosofias. À luz do 

que ficou dito, o construrivismo radical e o consrrutivismo social que auás analisámos não 

?08 são por nós consideradas visões consrrurivistas adequadas a tais ciências. 



~l;ndamentaçaü i-pi;:-,tnn1oióglca da leo(a da Apu)ndi/sg(;ir, Significativa 

o estabelecimento de cada uma das grandes ideias físicas acruais tem um percurso histórico rico 

em confrontações e debates de ideias. Nota-se um autodinamtSmo no processo, lIilZ 

desenvolvimento em espiral, uma dialéctica ou uma dialógica em que as novas ideias superam 

as anteriores. 

Assim, por exemplo, no caso da energia e dos pnnClplOS da Termodinâmica, a 
confrontação entre ideias revelou-se bem cedo envolvendo as concepções do calor-substância 

e do calor-movimento. E a superação esteve também presente quando Clausius rewncifiou os 

trabalhos de Carnot e Joule. Aceitou deste a teoria mecânica do calor e a interconvertibilidade 

de calor em trabalho, mas conservou a parte da teoria de Carnot que exigia que, por si só 

(sem compensação de energia), o calor passasse apenas de uma temperatura mais alta para 
outra mais baixa. No fundo, foi a sfi/tese entre duas ideias inicialmente contraditórias, a 

conservação da energia :; a sua degradação. Toda a história da ciência nos revela uma 

interacção entre pensamento e acção que alguém traduziu nas seguintes definiçõe:;: 

cientista teórico é aquele que analisa teoricamente e prevê resultados obtidos pela experiência; 

cientista experimental é aquele que verifica, aplica e propicia experimentalmente ideias 

construídas pela teoria. 

o quadro seguinte, referente ao percurso histórico que conduziu à teoria da relatividade estrita 

procura mostrar esta permanente superação entre teoria e experiência (Valadares, 2000). 

Data/Época Contributo para a teoria da relatividade Natureza pred . 
... ... 

1725 Estudo da aberração da luz das estrelas por Bradley. 
Baseia-se na teoria corpuscular da luz e na existência do éter 
não arrastado pela Terra e na do espaço e rempo absolutos. 

Experimental 

1800 e 1807 Estudo de Young para tentar inrerpretar as observações de 
Bradley. Difere deste ao adoptar a reoria ondulatória e conclui 
pelo não arrastamento do éter pelos asrros. 

Teórica 

1808 / 9 Estudo de Arago da aberração da luz das esrrelas arravés de um 
prisma. Baseia-se na teoria corpuscular e infírma a previsão de 
que a abetiação deveria depender do sentido da Terra no espaço. 
A Terra não arrasta o éter. 

Experimental 

1821 Estudo de Fresnel para interprerar o resultado negativo da 
experiência de Arago. Baseia-se na teoria ondulatória e 
conclui que os corpos deverão arrasrar parcialmente o éter 
de acordo com um coefíc-iente cuja expressão estabelece. 

Teótica 

1851 Trabalho de Fizeau com luz na água em movimento que 
confirma O arrastamenco parcial Jo éter e O coeficiente de 
arrastamenro de Fresnel. 

Experimental 

(C011ltrllla) 
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A partir de 
1845 

Diversas electrodinâmicas (de Fraz Neunamm, de Wilhelm 
Weber, de Bernhard Riemann, de Hermann Von Helmholtz, de 
James Clerk Maxwell, etc.). Prevalect a ideia de um referencial 
absoluto, o do éter em repouso, e surge a possibilidade de 
mostrar o movimento absoluto no éter. Cria-se um conflito 
com a teoria de Fresnel confirmada por Fizeau. 

Teórica 

A partir de 
1800 

Diversos trabalhos de interfewmetria luminosa (de 
Michelson-Morley com luz rerrestre, de Miller com luz solar, 
de Tomaschek com luz das estrelas, etc.) para detectar o 
movimento absoluro da Terra no éter. Nenhuma detectou o 
movimentO absoluto no éter. 

Experimental 

Finais do 
século XIX e 
princípios do 
séc. XX 

Diversas teorias tentando modificar a teoria de Maxwell 
(confirmada por Herrz l ) que ficaram conhecidas pOt teorias da 
emissão, por admitirem que a velocidade da luz era conscance, 
não em relação ao étec em repouso, mas em relação à fonte 
emissora. 

Teórica 

Finais do 
século XIX. 

Observações das esrrelas duplas (Sitrer, etc) que mostram que 
as teorias da emissão não têm fundamento. 

Experimental 

A partir de 
1892 

I 
1902e1903 

1905 

Surgimenco e aperfeiçoamento da reoria elecrrodinâmica de 
Lorentz, com a hipótese ad hoc de que os corpos sofrem uma 
contracção efectiva, por interacção com o éter, na direcção em 
tIue se movem, e em que escabelece as expressões das massas 
longitudinal e transversal de um electrão em função da 
velocidade. Surge também a reoria de Abraham. 

Medições feitas pOt Kaufmann dos desvios sofridos pelos «raios 
do rádio» em campos eléctricos e magnéticos que não 
infirmam as fórmulas de Lorentz> como também não 
infirmam as da teoria de Abraham (diferentes). 

Est::belecimenco da teoria da relatividade restrita por Einstein. 
Adopta as fórmulas de transformação de Lorentz, mas sem 
privilegiar o referencial do éter e sem qualquer interacção 
física com esre> deduz novas fórmulas da massa transversal 
e longitudinal, (núsconwption.'), a fórmula re1ariv:.5ta da 
composição das velocidades (coerente com o coeficience de 
arrastamento de Fresnel) e a relação massa-energia. 

Teórica 

Experimental 

Teórica 

Os quadros seguintes mostram as componentes de dois Vês de conhecimento que 
correspondem a duas investigações históricas sequenciais acerca dos fenómenos electro
magnéticos em corpos em movimento: a de Lorentz> nos finais do século XIX e inícios do 

210 século XX> até 1904> e a de Einstein> de 190'5 (Valadares> 2000). 
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INVFSTlGACAO Df- I nRFNTZ QUE: PRECEDEU A DE EINSTEIN 

PROBLEMA / QUESTÃO
FOCO 

Como se explicam os fenómenos electromagnéticos que ocotrem nos 
referenciais em movimentO absolutO) 

OBJETOS/FENÓMENOS 
EM ESTUDO 

Sistemas que se movem em telação ao espaço absolutO (interferómetro 
de Michelson, condensador catregado de TroutOn e Noble, etc.). 

VISÃO DO MUNDO Há um éter universal onde é possível definirem-se referenciais em 
repouso absoluto. 

FILOSOFIA Mais positivisra que realista. Forcemente influenciada pelo 
mecanicismo. 

TEORIAS Teoria electromagnética de Maxwell. 
Teoria dos electrões de Lorent? 

PRINCípIOS Os princípios formulados anteriormente por Maxwell e Lorentz e 
rraduzidos nas equações que estabeleceram. 
A velocidade da luz é um limire superior das velocidades dos corpos 
(surge como uma restrição ad har imposta pelo desenvolvimento 
reórico e não como um posrulado de suporre experimental). 
Os elecrrões comporram-se como esferas de raio R nos sisremas em 
que estão em repouso, mas deformam-se nos sistemas cm que se 
movem por forças de interacção com o érer. 
Quando um elecrrão está em repouso, a sua carga disrribui-se 
uniformemenre pela superfície. 
As forças entre partículas neutras bem como as forças enrre partículas 
neutras e electrões comporram-se do mesmo modo que as forças entre 
elecrrões. 
Um sistema que se move é deformado dinamicamente. 
As massas de tOdas as partículas são influenciadas por uma translação 
no mesmo grau que o são as massas electromagnéticas do dectrão 
(Lorentz, 1972, p. 38). 

CONCEITOS Éter, referencial absoluto, deslocamento elécrrico, força magnética, 
densidade volum~trica de carga do electrão, força ponderomotriz, 
sisrema electrostático, rranslação quase-estacionária, tempo local, 
massas electromagnéticas transversal e longirudinal, etc. 

REGISTOS/DADOS/ 
FACTOS 

RegisLOs interferométricos de Michelson-Morley e outros. 
Observações de refractOmerria de Rayleigh e Brace. 
Observações recolhidas por TroutOn e Noble com um condensador 
carregado. 
Dados obtidos por Kaufmann sobre os desvios sofridos pelas «raios 
do rádio» em campos eléctricos e magnéticos. 

TRANSFORMAÇÕES Transformações dos dados inerentes às experiências anteriores 
(incluíndo as rabeIas de Kaufmann). 
Transformações das equações de Maxwell-Lorencz do teferencial 
absolutO (do éter) pata referenciais móveis. 
Introdução de um sistema e restrições ad har, etc. 

(COlltmJla) 
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CONCLUSÕES 

JUÍZOS DE 
CONHECIMENTO 

JUÍZOS DE VALOR 

Equações de transformação das força" dos momenros eléctricos, do 
deslocamenro eléctrico e da força magnética do referencial em repouso 
absoluto pata os tefetencias móveis. 

O elecrrão comporta-se como se tivesse duas massas: uma quando 
inrervém uma aceleração na direc~ão do movimenro (massa 
longitudinal) e ourra quando a aceleração é petpendicular ao 
movimenro (massa transversal) (idem, p. 30). 

Expressões das massas transversal e longitudinal. 

A influência de uma translação sobre o tamanho e forma de um corpo 
fica limitado às dimensões paralelas ao movimenro que se reduzem de 

acordo com a conrrtacção de l.orenez (idem, pp. 17 e 34). 
Alguma coincidência enrre as tabelas de valores previstos pela teoria 

de Lorenrz e os valores obtidos experimenralmenre por Kaufmann 
(concordância não superior à que ocorre com a teoria anrerior de 
Abraham). 

Acordo da teoria de Lorenrz com os resultados negativos das 
experiências de Rayleigh e Brace, Trouron e Noble, e I ichelson-Morley. 

Os fenómenos electromagnéticos que ocorrem nos sistemas móveis são 
explicáveis com base na teoria de Lorenrz que parte da hipótese de que 

os electrões são contraídos na direcção do movimento. 

A teoria de Lorenrz, apresenrada com "todas as reservas" (Lorenrz, 

1972, p. 37). assenta em demasiadas hipóteses e artifícios e faz poucas 
previsões. Explica alguns factos experimentais, mas o seu acordo com 
as experiências de Kaufmann não se revela superior ao da teoria rival e 
anterior de Abraham, cm que os electrões são considerados esferas 
IOdeformáveis. 

A ELECTRODINÂMICA DOS CORPOS EM MOVIMENTO CO'Vf 
r CONTRIBUTO DE EINSTEIN (1905) 

PROBLEMA / QUESTÃO

FOCO 

Como se explicam os fenómenos electromagnéticos que ocorrem nos 
referenciais em movimenro relativo' Em particular: como se explica o 

facto de a teoria eJecrromagnética de Maxwell, ao ser aplicada a 

fenómenos em movimenro, conduzir a assimetrias que parecem não ser 
inerenres aos fenómenos' (Einstein, 1972, p. 47). 

Sistemas que se movem uns em relação aos outros (inrerferómetro de 
Michelson, condensador cartegado de Trouton e Noble, etc.). 

OBjETOS/FENÓMENOS 
EM ESTUDO 

VISÃO DO MUNDO Não há um espaço absoluto. Todo O movimento no universo é um 
movimento relativo (diz respeiro a um referencial e só a ele). 

FILOSOFIA Eminentemente realisra e operacionalista. Bastante liberta do 

mecanicismo c Outros preconceitos. Influenciada pela filosofia de 
Mach. 

(Continlta) 
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(Cominuação) 

TEORIAS 

PRINCÍPIOS 

CONCEITOS 

REGISTOS/DADOS/ 
FACTOS 

Os mesmos dados de que Lorentz dispôs (ver tabela anterior), ma~ 

muiros·dos quais Einstein nem sequer conhecia. 

TRANSFORMAÇÕES 

Transformações de dados inerentes a experiências anteriores (mas 
algumas desconhecidas de Einstein). 
Transformações conducentes às fórmulas de transformação da, 
coordenadas espaciais e do tempo na passagem de um referencial em 
repouso relativo para Outro em movimento em relação ao primeiro. 

CONCLUSÕES 

Teoria eleceromagnética de Maxwell-Hertz. 

Princípio da relatividade - As leis da Física, quer sejam mecânicas ou 
electromagnéticas, são válidas em rodos os refer(;nciais de inércia 
(móveis com velocidade constante uns em relação aos ourros). 
Princípio da velocidade da luz - a velocidade da luz no vácuo é um limite 
superior das velocidades dos corpos e não depende dos movimentos do 
emissor e do detectOr (surge como um postulado da teoria). 

Referencial relarivo, sincronismo de relógios. simultaneidade relativa, 
covariância das leis físicas, força eléctrica, força magnética, massas 
eleceromagnéticas ttansversal e longitudinal, etc. 

Equações de transformação das coordenadas espaciais e do tempo na
 
passagem de um referencial em repouso relativo para Outro em movimento
 
em relação ao primeiro.
 
Eyuação da contracção cinemática do comprimento longitudinal.
 
Equação da dilatação cinemática do tempo.
 
Paradoxo dos relógios (ou dos gémeos).
 
Lei da adição das velocidades.
 
Prova de yue as equações de transformação de cooordenadas constituem
 
LUTI grupo (o que não sucedia com as dc Lorentz).
 
EquCl.ções de transformação da força elécrrica e da força magnérica.
 
Expressões do efei tO Doppler (relarivista) e da aberração.
 

. Para um observador que se aproximasse de uma fonte de luz com a 
velocidade da luz, a intensidade dcsta seria infinita (Einstein, 1972, p. 75). 
Leis de rransformação da energia e da freyuência de um pacote de luz de 
um referencial fixo para um móvel (são da mesma forma, o que está de 
acordo com a relação E . h f, sem que esta relação tenha sido usada no 
esrabelecimento dessas leis). 
Processo de reduzir os problemas de óprica dos corpos em movimento a 
uma série de problemas de óprica em repouso (Einsrein, 1972, pp. 75 a 79). 
Expressões das massas transversal e longitudinal das partículas (uma 
misconception I). 
Expressão da energia cinética relativista.
 
Expressão do raio de curvatura da rrajectória de uma partícula wrregada
 
quando sujeita a uma força magnética perpendicular à sua velocidade.
 
EstabelecimentO da relação entre massa e energia.
 
Esclarecimento das assimetrias que parecem não ser inerentes aos
 
fenómenos quando a teoria electromagnética de Maxwell é aplicada a
 
fenómenos em movimento (Einstein, 1972, p.72).
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JUÍZOS DF 
CONHECIMfNTO 

Os fenómenos eleccromagnéticos que oconem nos CotpOS móveis são 
explicáveis com base na teotia da relatividade resrrita de Einstein de 
1905. 

JUÍZOS DE VAlOR A teoria de Einstein de 1905 assenta em dois princípios apenas e faz 
inúmeras previsões. Mostra-se de acordo com todos os factos 
experimentais conhecidos até ao seu tempo Ce tem-se revelado de 
acordo com todos os factos experimentais entretanto descobertos que 
cabem dentro do seu âmbito). 

Vemos como as pesquisas de Lorenrz e de Einstcin acerca da Electrodinâmica dos corpos 
em movimento «giram» à volta dos elementos epistemológicos subjacentes ao Vê do 
conhecimento. 

Observe-se como Einstein, com uma nova problematização dos mesmos objectos de estudo 
Je que Lorentz dispôs, mas com uma nova visão global acerca do mundo físico, o que Go ;vin 
designa por «visão do mundo», chegou a juízos cognitivos (Valadares, 2000). 

o construtivismo humano (ou humanista) que defendemos é coerente com a ideias da obra 
«A ciência taL quaL se faz», uma coleerânea de uma série de conferências de 22 l:studiosos da 
ciência (incluindo filósofos, epistemólogos, sociólogos, histOriadores da ciência, físicos, 
lógicos, um matemático, um semiólogo e uma geneticista). 

Eis algumas ideias retiradas dessa obra: 

- Os factos não são neutros, mas não dependem tOtalmente das teorias prévias do 
sujeito. (PetitOt, 1999, p. 37) 

- A objectividade existe, mas é "fraca", já que no conceito de objectO físico estão 
incluídas as condições de acesso a ele e da sua determinação (Petitot, 1999, p. 41). 

- A objectividade não obriga a um realismo nem se adequa a um idealismo ou a um 
relativismo cepticista. Ao contrário do que afirmam os const[l\tivistas radicais para 
quem os objectos de pesquisa científica são consttuídos, eles são simultaneamente 
dados e construídos. O papel dos cientistas é precisamente disting ir aquilo que é 
narural, artificial ou ambíguo (Petitot, 1999; Lynch e Mc Nally, 1999, p. 169). 

- A objectividade científica é distinta da procura da verdade e da certeza e não esgota 
a lista das virtudes epistemológicas que conferem validade às ciências (ditas) 
experimentais (Daston, 1999, p. 81 e 84). 

- Toda a Filosofia naturalista e a ciência dela imanente ambicionavam à racionalidade 
matemática, ao rigor das afirmações e medições, mas não à objectividade completa. 
(idem, p. 102). 214 
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- Envoltas em muitas negociações, confrontações e até polémicas (Dascal, 1999, p. 65), 

as representações científicas não são de modo algum construções meramente sociais e 
arbitrárias. São "o caminho para verdades mais profundas" (Ladriere, 1999, p. 105). 

- A disputa entre o racionalismo clássico e o empirismo clássico e a que ocorre entre os 
seus "cognatos" analíticos do século XX consiste, no fundo, em discutir "o que vem 
primeiro, a forma ou a matéria, os poderes da mente ou os poderes da natureza", por 
isso não tem sentido, pois "a mente pertence à natureza e falat da natureza é uma 
particular realização da mente" (Lorenz, 1999, p. 148). 

- O conhecimento científico é uma realização social (Lynch e McNally, 1999, p. 161), 
mas conduz a representações que correspondem a faCtos independentes dos cientistas, 
testáveis experimentalmente, conforme reconhecem diversos cientistas proemi
nentes, sociólogos, filósofos e divulgadores (Gross et aI., 199(), in Lynch e 
McNally, 1999, p. 166). 

- As teorias físicas estão intrinsecamente ligadas aos contextos históricos em que 

surgiram, sem sentido fora destes (Balibar, p. 247) e a sua aceitação não depende 
apenas de provas demonstrativas experimentais. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Consciente da dificuldade em sintetizar em meia dúzia de linhas todas as conclusões que 
gostaria que fossem extraídas, apresento as seguintes: 

L" - Os recentes «science studies», levados a cabo por diversos pensadores de diferentes 
áreas, mostram como a racionalidade e a objectividade da ciência vingaram, não 
uma objectividade «forte», substancialista, assente no clássico realismo hoje 
inaceirável, mas uma objectividade «fraca», assente numa intersubjectividade 
dos membros da mesma comunidade científica a propósito de um mundo 
natural muito anterior ao ser humano e num longo processo de objectivação 
(F. Gil 1999, p. 25,]. Ladriére, 1999, p. 132, M. Lynch & R. Me. Nal1y, 1999, 
p. 166). 

2." - Nem o construtivismo radical nem o construtivismo social se adequam à nature<.a 

do conhecimento científico, pelo menos do que foi construído acerca do mundo 
natural e do mundo físico tal como hoje o concebemos. 

3." - Um construrivismo humano (ou, talvez, ainda melhor, humanista), com uma 

epistemologia que aqui se procurou concretizar, superadora das grandes antíteses 
filosóficas dogmatismo-cepticismo, racionalismo-empirismo e realismo

idealismo, afigura-se adequado como suporte à Teoria da Aprendizagem 
Significativa e às estratégias de sala de aula alicerçadas nela. 215 
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Reflectivity as Discourse Versus Standards as 
Practice: the Case of Initial Teachers' Training 
in Portugal 

Fernando Alexandre 

TRODUOTION 

The structural reforms of inirial teacher rraining in Porrugal have been justified by the 
global evolution of tbe educationa! system and took into account: O) the politica! wil! to 
extend the period of compu!sory schooling, which now covers the whoil: of lower secondary 
education, but wil! soon cover upper secondary education as wel!; (2) tbe inc!usion of a 
growing proporrion of pupils, whose composition become social!y, ethnically and culturally 
diversified; (3) the tising massification ofHigher Education, which led to measures that have 
altered the branches of study, as well as the types of courses on offer, namely on 7etiche; 

Education Colleges and private universities. 

Nevertheless, the number of stlldents is now decteasing in both lower and upper secondary 
education (e.g. data fram 2002.'2003 point to a reduction of -2.6% and -·5.0% 
respectively). Thus, the evolution of schools' demographic indicators is already causing a 
surplus in the whole supply of teachers for the most pare of curricular subjects. As a response 
to such conditions major policy changes were receuc!y esrablished in what concerns 
recruitmenr methods, which make difficult for new qualified teachers to apply for a school 
place and secure permanent tenure. ln addition, it is high!y likely that due to the reforms 
which will take place in Higher Education as a follow-up of [he implementatioo of [he 
Bologna Dec!ata[ion framework, major long term chaoges wil! be introduced as regards the 
actual structure of inicial [eachers' rraining courses, wilich wil! almos[ certain!y be focused 
on [heir duration and content, and place emphasis on [he developmenr of specific skil!s. 

Until mid 80s, rraining was predomioandy school based for aI! disciplines, al[hough new 
forms of concurrent pravision began a!so to be offered to prospective [eachers in lower 
secondary edUéa[ion from 1971 and 1980 onwards respec[ively. Such rraining was first 
gi en in the new educational rraining courses (<<Ramos de Formafclo Educacional») of thr~ 

science faculties, and was also extended since [he early 90s to the arc's facul[ies. 

Changes in society and [he obligation of policy-makers to adapt education to new demands 
seern unavoidable. How far these demanus have an impact on the COlHem of teacher uaining 
is therefore a question of utrnos[ imporrance. Porruguese education authorities have tended 
to increase regulation of initial [eacher rraining as parr of [ertiary-Ievel educational 221 
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provisiono The reason for this trc:nd may well be the desire for more uniform patterns of 
rraining, so that it corresponds tO national and inrernational quality standards. Still, it is 
precise!y because training is becoming increasingly focused on the Otitcomes more than on the 
process, that its effects are also more and more disappoinring as regards both changing 
ttachc:rs' practices, and developing the kind of active cirizenship skiUs they are supposed to 
promote together with their own studc:nrs. 

1. NITIAL TEACHER TRAINING lN PORTUGAL - GEr.tERAL 
FRAMEWOR 

MOOELS fOR TEACHER EOUCATION SPELLEO OUT 

Initial teacher rraining is carried out only by Higher Education Insticutions and takes place 

within two main organizational arrangemenrs: (1) independenr dióciplinary and education 

departmenrs, in which the former granr scudenrs access to sciemific knowledge in a 

sjJecific curricular subject matter (e.g. Mathematics, Scicnce, History, Geography), and 

the later assure both the theoretical and practical part of rraining devoted to teaching as 

such; (2) disciplinary departmems mainly devoted tO the particular academic training in 

one field of science and/or humanities, which also provide professionally orienred teacher 

training. 

On top of such executivc: strucrures, rraining provided both by polytechnics (Teacher 

Education Colleges) and universities is organized in accordance with (a) a «conctlrrent model" 

of teacher training, hence made available from rhe ourset of terriary education (involving a 

programme which combines general c:ducation in a specific field of knowledge with 

cheoretical and professional teacher rraining), and (b) a «consecutive model" (involving general 

education in order to obtain a university degree, followed at or near the end of this period 

of study by a programme of initial professional training that may still conrain some general 

education courses). 

The teacher's rraining process usually ends with an "on-the-job" qualifying p ase, which 

is comjJulsory for all trainees who want to be considcred as qualified teachers for lower 

and upper secondary education (12-18 years old pupils). Alrhough the coneurrem model 

is still prevailing, the consecutive model will surely become thc: dominam one as a result 

of the Bologna framework implementarion. At the presenr time (Table 1), rraining lasrs 
between 4 years (Teacher Education Colleges - pre-school, primary and basic edlJlcation 

reachers) and 5 to 6 ycars (Universities - lower and upper secondary education teachers). 

Still, it will be reduced to a limit of 5 years (3+2) once the consecurive mode! turns out 

2.22 to be predominam. 
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Table 1. Initial teachet training in Portugal: general framework 

Durarion Teachers
Insrirurion DescriptionModel 

(years) qualificarions 

Teacher Pre-school, primary 
4 educarío[l a[ld basicEducarion 

Ge[leral scienriftc rraining occurs 
College educarion subjecr-marrer 

simulra[leously wirh rheorcrical and 
Concurrenr groups

professional rraining concerning 
reaching as such; rraining provided by Individual curricular 

5 Universiry rhe universiries always ends wirh a 1 subjecr-marrer for lower 
year long "on-rhe-job" qualifying phase and upper secondary 

educaríon 

Theorerical and professional rraining as 
regards reaching follows a period 

3 + 2 
Individual wrricular 

knowledge abour a specific subjecr
devored solely to develop rrainee~' 

subjecr-marrer for lower 
UniversiryConsecurive 

and upper secondary 

academic degree is awarded; rraining 
marrer; when ir lasrs for 1 years an 

cducarion 
4 + 2 always ends wirh an "on-rhe-Job" 

qualifying phase 

Theorerical rraini[lg as regards
Teacher 

reaching; ir allows older pre-school 
Educarion Pre-school and prima!)' 

and ptimary school reachers already Additional 
College and I educarion 

in-service to gain access to anTraini[lg 
Universiry 

equivalenr 4 years academic degree 

Thus, as regards the contem of initial teachers' training, two main componems are to De 
considered: (a) general rraining devoted to provide trainees wirh a rhorough sciemifjc 

knowledge; (b) professional training corresponding to the theoty and practice of teaching, 

which includes both courses in various educational subjects - e.g. sociology of education, 

psychology, teaching methods, school managemem and administration, and in some case" 

ICT - and the "on-the-job" phase memioned befon:. SuprOrt offered during this last pha:.e 

is ultidimensional and displays three core dimensions: training, concern with rhe working 

enviromnent and concern with monitoring and evaluation. 

ROLE OF SOHOOlS AS PARTNERS 

The nature of the training progtamme is the responsibility of inirial teacher training 

instirutions. Schools are seen as key pareners in the process of initial teacher rraining, simply 

because they ensure the necessary conditions for the implememation of rhe "on-the-jou" 

phase. Although ir is organised in dose coopetaríon with rhe insritution at which the 22j 



3. Formação de Formadores e Professores 

teachers concerned are being trained, no specific or formal protocols are usually sig ed 
between the rwo panies. Universities rhen try to nerwotk eirher wirh schools rhar mighr be 
interesred in a collaborarive work, or wirh schools rhar seem tO be able to make available 
ooth a teacher's tutor and a suirable rimerable for rhe trainee. As soon as each school acceprs 
the role of supervising the trainee reacher's acriviry, ir becomes what is defined as a 
«training centre» (ntideo de estágiu), which must for rhat marrer apply to and e officially 
endorsed by rhe central educarion authoriry. 

Given rhis contexr, schools are in fact minor "utilirarian" pareners, with a very limited 
autonomy regarding the control of training itself, once their intervention in the process's 
overal1 design is guite reduced: irs philosophy, structure, content and assessment criteria are 
always and prior defined at univetsiry leveI. Even so, many schools still seem t be 
interested in being involved in teacher training, mainly because the activities developed by 
the trainees have an unquestionable impacr in every school's life and are perceived as a way 
to testOre some losr liveliness. 

MENTORING ARRANGEMENTS 

The final "on-rhe-job" gualifying phase is defined as a period of transition between the 
initial training of teachers and rheir entry into professional life as flllly-fledged teachers. 
Trainee teachers spend a significant amollnt of time in a real working environment (a school) 
in which they carry out wholly or panially the tasks incumbent on fully qualified teachers. 

Support is offered to them as regards assistance with ali tasks relarecl to reaching as such (e.g. 
planning of lessons, class management, pupil assessmt:nr), as well as with other activities more 
focused on human relations. These are organised to encourage candidate reachers to take part 
in the !ife of the school to which they have been assigned (e.g. relations with parents, 
knowledge of school management). Teachers are observed during their work in the classroom 
to help them overcome their difficulties and formally assess their progress, a process intended 
to provide prospective teachers with a practical insight imo their future profession. 

Arrangements for this kind of support mobilisc a tutor who is called "orientador", who plays 
a crucial pan in supervising prospecrive teachers, he/she being dírectly responsible for the 
rrainee teacher throughout this phase, although supervised by teachers at the training 
insti(Ution. Tutors are fully qualified in-service teachets on the school staff and might have 
achieved a significant levei of seniotity in their profession. The school's executive board 
following a recommenciation issued by the school's scientific departmenr in which training 
will take place appoints them. 

During the final "on-the-job" qualifying phase, candidate teachets ate regarded as professionals 
and, as a result, are gene[;ll1y expecred to undenake the same activitie as their fully 

224 gualified colleagues, even chough cheir responsibilities vis-à-vis the classes with which they 
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are entrusted may be diffetent. The tutor may assume joint responsibility for rhem and 
supervise or assist candidates wirh rheir work in class throughout the emire period 01 just 
a part of the final qualifying phase. 

Though only rarely have tutors had to undergo special training for rhe role rhey perform, 
some training institurions organise an annual plan of seminars and workshops ~pecially 

designed to give support and help them in rheir activiry. The incentives offered to tutoiS 
relate to the teaching workload, and are of an economic nature. 

TEACHING ND lEAR STRATEGIES 

The theoretical dimension of rraining, which comes togerher in both its general and 
professional components, is usually based on courses delivered to students as lecrures. This 
approach, which is a sign of a break between theory/discourse and pracrice, ends up leading 
trainers to identify a major contradiction berween rhe straregies in which they are involved 
as learners, and the ones they are urged to adopt as ceachers. This seems to result from a 
substantial autonomy granted to rraining institutions, where srill flourishes an "academic" 
view of teacher rraining, founded on a technical-rationality model thar doeo not raise doubts 
about the status of disciplinary knowledge, and aiso assumes that rheorerical knowledge 
must be the starting point for practice. 

The strategies followed during the "on-the-job" phase are more diversified. Over and above 
the professional acrivities that teachers have tocarry Out, this phase generally includes more 
theoretical training (educational concepts and teaching methods in the stricr sense). The 
trainees may be obliged to attend a range of training sessions (e.g. conferences, seminars, 
workshops) rhe content of which is concerned with various aspects of the teaching 
profession, and/or to prepare reporrs so as to satisfy the evaluation cri teria at the end of this 
phase. ln general, these training sessions are organiseJ flexibly enough tO match the 
changing needs experienced by teachers throughout the final qualifying phase. On its 
completion, teachets often have to write self-assessment rerorrs stressing the ourcomes of 
their training, which constitute an imporrant parr of the evaluation processo 

The relative share of professional training (theoretical and pracrical teacher training) in 
training as a whole varies slightly from one institution ro the next. All rhe sarne, in the 
institutions thar organise initial reacher training according to the consecutive model, 
the proportion of professional rraining is always higher than in the ones thar give 
preference to the concurtent model. 

ASSESSME T MATTERS 

There is no national syscem for che accreditation of initial training programmes, ar a 
compulsory list of standards ro which trainees have to comply with. Given their autonomy, 
eac training insritution is ulrimately responsible for evaluating candidates. They all issue 225 
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documems regulating the training ptocess to some exrem, wirh a view to providing a 
minimum leveI of homogeneity in teachers' qualifications. Theif degree of detail varies 
considerably. The skills thus defined are clearly within the limits of subject-oriemed 
knowledge or teaching ability in the strict sense. Only a few cases poim to a list of desirable 
attitudes on the part of teachers, such as social skills in the classroom, in comacts with 
parems, or willingness to participare in the school's activiries. 

As a result, skills related to managemem and administration, the imegration of pupils with 
special needs, the work with multi cultural groups and behavioural management, are almost 
absem. Regarding initial training in lCT, as it became compulsory for ali future reachers 
since the srart of 2001/02-school term, so institurions will therefore be obliged to ptovide 
it and consider it in their assessmem processo . 

Trainees are evaluated in accordance with a quamitative scale (O to 20). Above 10, the scale 
is usually divided in imervals, which summarise differem levels of performance by the 
teacher. Turors who have observed prospective teachers throughout rhe "on-the-job" phase 
are generally required to rake part in the evaluation processo ln general, they issue a proposal 
regarding each trainee evaluation, then justifying and demonstrating how he/she complies 
with the set of evaluation cri teria already defined by the training institution. 

ln reality, responsibilities are often shared between training institurions, turors and schools, 
i.e. between those who issue reports on the ptogress of candidates and/or the difficulties they 
encoumer, and those who form a final positive or negative judgemem of the emire final "on
the-job" qualifying phase. The results ought to be sem to the Ministry of Educarion, which 
recognises the new teacher's qualifications, required for emry to the teaching profession. 

TEACHER RETENTION AND RECRUITMENT 

Access to initial teacher training may be defined as an open system, as admission is subjecr 
solely to obtaining an upper secondary school leaving cl:rtificare and taking a general 
tertiary education emrance examination. The number of places may be limited because ir is 
centrally planned or determined at institutional leve!. After admission imo a university, 
access to initial teacher training itself may normally be restricted at either one or rwo 
momems in training, depending on whether it is provided in accordance with the 
concurrem or consecurive mode!. 

ln the concurrem model, there is only one momem of access. By comrast, in the consecutive 
model, there are two such momems. The firsr corresponds to access to the phase of "general 
education", which is normally associated with access to university-level courses and not to 

teacher training as such. The second corresponds to access to the second phase (professional 
training) of the consecutive model, which may be subjecr to conditions differem from those 

226 of the firsr. Ar the end of the "on-the-job" phase, retemion rates are very low and can even 
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be considered irrelevant. As a resulr, once rhe rrainee gers a posirive final evaluarion ar rhis 
srage, rhe rraining insrirurion automarically confers him/her borh an academic degree and 
a professional certificare, which as mentioned above is recognised by rhe Minisrry of 
Educarion and is mand•. tory to move on to rhe reaching career. 

Alrhough fully qualified reachers are: selecred for admission to rhe profession on complerion 
of rraining, central planning is in~reasingly occurring as a way of conrrolling rhe supply and 
demand for qualified reachers. lndeed, wherher or nor to limir rhe number of places of enrry 
to inirial rraining is a marrer for rhe public aurhoriries. Their decision may be determined 
by financial considerarions and rhe enrolmenr capacity of institurions, as well as by planning 
policies intended to regulate the weight of teachers' manpower given the ensemble of the 
State's civil servants (in fact, the State is by far the biggest employer of teachers). 

The analysis c1early indicates that Portugal, facing a noticeable surplus of teachers, has decided 
to limit the number of places available for initial training and, more generally, for all higher 
education courses intended to train educarional sraff. After its conc1usion, the majority of newly 
qualified teachers were unril recently usually appointed to a post and acquired "provisional" or 
temporary starus, prior to securing permanenr tenure in the short-term. ln our time, given 
the existing teachers' surplus for all curricular domains, that very sarne process is expected 
to take several years. 

2. H «$TANDARDIZATION» Of INITIAL TEACHERS' TRAINING 

Since they srarted to be inrroduced in the 70s, all initial reachers' training reforms in 
Portugal were geared to make some form of specifically professional training compulsory 
and/or to increase the share of professional rraining within rraining as a whole. Meanwhile. 
it seems that training has c1early been transfe:rred to a university serting ("universitisation"), 

subsequently enhancing an academic dimension, which carne to assume greater importance 
than professional rraining as such. This trend is partly attriburable to traditional value:s 
associated with a university education, bur also to the considerable auronomy granred to 

instirutions with university starus. 

CITI~NSH P, TEACHERS TRAINING AND STANDARDS 

At present, all over tb~ world, many attempts are being made to describe the essential 
qualities of a good teacher by means of lists of competences, something that seems to be 
sttongly supported by policy-makets. Delandshete & Petrosky (2004), when analysing the 
forces and conrradictiuns that currenr1y shape teachers' training and the nature of their 

work, poinr our rhar ir seems possible to say thar indeed rhe standard-based reform 
movemenr ha proceeded in a relarively swifr and monolithic manner. ln Europe, rhis 227 



3. Formaçào de Formadores e Professores 

movement has been mostly eoneerned with standardizing the preparation of teaehers through 
eommon experieoees and wirh the developmenr of a transfer course credit system for 
interprering learning achievemenr in the differem natiooal systems. These attempts at reform 
are morivared by various forces, bue appear to refleer an imernational coovergeoce toward 
uniformiry, cooformity and compliance, strongly eneouraged by the Bologna Declaration. 

As Korrhagen (2004) memions, the "performance-based" or "competency-based" model in 
teacher training is based in the idea rhat conerete, observable behavioural crireria could 
serve as a basis for the training of non-qualified reaehers. For a number of years, so-called 
proces~-produer scudies were carried oue, in an effore to identify the reaching behaviours 
rhat displayed the highesr correlation wirh the learning resulrs of children. Such "outco es 
ideology" (Doecke, 2004), was then translated imo the conerete competences, also called 
standards, which should be acquired by teachers. However, this developmem led to serious 
problems. Doubts have been raised aboue the validity, reliability and practicality of such 
lists, and many researchers questlOn whether ir is possible to describe rhe qnalities of good 
teachers in terms of eomperences. Mon,:over, it is possible to raise criticaI questions about 
their political, phiJosophical, and inte11ectual imegriry and their imended and unimen ed 
consequences for reaching and for teachers' autonomy. 

10 order to ensure sufficient validity and reliahility in the assessmem of teachers, long 
deraileJ lists of ski11s were formulated, which gradually resulted in a kind of fragmemation 
of tht.: teacher's role. ln pracrice, these long lisrs proved to be highly unwieldy. Furthermore, 
lt was becoming increasingly apparem that rhis view of teaching took insufficienr accoum 
of rhe face rhat a good reacher cannor simply be described in rerms of certain isolated 
comperences, which can be learned in a number of training sessioos. The main critiques to 
this model have stressed that teaching hehaviour cao only be understood when the original 
comcxt of the specific teaching behaviour to be observed is included in the imerpretation 
of the ~tandard itself. 

Ooe mighr thus ask why is such a model peJagogica11y mistaken) Firstly, because ir 
inappropriately places teachers at the cemre stage of educational rcJorm, once they are 
believcd to be the main determinam of scudem achievemem and learning, at the sarne time 
rhat other socioeconomic, cultural and organizatiooal variables are ignored. Secondly, 
because, as Delandshere & Petrosky (2004) poim oue, it "derives from the assumption that 
knowledgt.: is a commodiry thar ean be objeerified, represemed in rhe form of standards, and 
measured in terms of immediately visible outcomes" (p. 5). Ir is precisely because the 
standards-based model assumes a rigid conCeptlOn of knowledge, and misreads the process 
through which teachers construct their own educational beliefs aboue teaching and 
learning, that it can bt.: an obstacle to education for citizenship. 

First of ali, ao organization of teacher training programmes that prescribes alignment, 
consensus, and consistency through bureaucratic and authoritarian control is adverse to 
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imposes on reachers and eheir learning a fixed politicai will rhar shapes their capacities, and 
position;; them primaCl~Y as implementers of conrem and pedagogy as defined by rhe 
standards. Based on rhe polirical theory of progressivc democracy,':~ull (2000) argues that 
trying to deve!op teachers' capaciry to achieve a particular polirical will is a "fundamental 
error on which democraric aurhorirarianism is based" (I'" (13). 

The aurhor explains rha: capacity and will have ro imeract, so thae flxing the social capacity 
of teachers or students, or rhe politicaI will (as standards do), resulrs in "a sraeic rarher ehan 
a progressive socieey" (p. lllÍ). The imposirion on reachers' ehinking of a fixed ser of 
srandaeds ehat define hJW one knows and what one is ro know is nor conducive to open 
inquiry - a necessary CGc1dirion for developing ehe generative undersrandings ehar reachers 
need in order to address rhe imporcant questions and ptoblems rh"t raise from theit work 
(De!andshere & Petrosky, 2001), as well as those problems generally emerging in society 
(BulI, 2000). 

Secondly, the prevalencc of the use of standards' liSL to assess teachers' praceices fails to 
recognize t e imporcance of refleCtion as a ptocess that leads ro a deeper awareness and 
consciousness about the value and meaning of those very sarne practices. Standards, which 
intend to define the limits of srudems' outcomes, are transposed to teachers' trai,1ing on the 
basis of the sarne Lind of assumptions, and mean a fundamental shift ftom an inpm to ali 
output mode! of evaluation. As Ward & McConer (2004) stress, "it is no longer enough for 
teacher preparation ptogrammes ro demonstrate that their candidates have rhe knowledge, 
skills, and dispositions associated with effective ceachers", becausl: they also "must now 
demonstrate that rheir candidates make a posicive impaCt on student learning" (p. 2/j!(). 

If teachers' learning is bound by, and requires compliancl: with, a set of predefined standards, 
and the alignmem of curricula and assessment thar they entail, how could ehey then be free 
ro he!p students develop the bnds of criticai rhinking ad problem-solving skills advocated 
by most educational reforms) The irony is that the reform movement takes inquiry, critic~l 

thinking, and problem solving away fram teachers, while claiming to put in place scanJard" 
that advocate such work with students. 

INITI L TEACHERS' EDUCATION ACCREDITATION AND STANDARDS 

ln Pottugal, the universitisatioll of teacher educaeion was concomitant wirh a process of 
assertion of universiry auronomy, but the State did not considered, at the time, the 
specificity of universiry teacher educarion pracess within the institution's general autonomy 
processo Indeed, as Campos (2000) has poimed out, "the specifi( expected outcomes of 
teacher education are not clearly established and the definition of the curriculum 

components to achieve them is nearly gcneric, as higher education is, scientifical1y and 

pedagogicalIy autonomous. Therefore, it is small wonder there is great cucriculum diversicy 
in the m re than ehrec hundred programmes provided by nearly fifey institutions, even 229 
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among programmes which prepare for the same teaching gualification. There is no evideoce 
giveo this diversity, although desirablc tO a certJ.in extenr, that eguivalence among the main 
outcomes is being achieved and that these are suitable tO the teaching subjects and levels 
they should gualify for" (pp. 22-23). 

Answering tO this de-regulation of the teacher education system, the State, in the late 90s, 
created an accreditation process for all initial teacher educatioo, either private ar public, 
either polyt(:chnic ar univl:tsity. For that purpose, it was created, in 1998, ao accreditation 
body - the National lnstitute for Accredttation uf Teacher Education (INAFOP) - which was 
meanwhile extinct. The process of teacher education accreditation inteoded tO evaluate how 
appropriate the initial teachet education programme was to qualify demands of professional 
teaching performaoce. However, it never Wl:nt heyond a preparatory stage: there are yet 
neither accredited courses nor on going accreditation processes. ln spite of its short 
existl:nce, INAFOP lead to the official publication of some importam documeots, two of 
wh ich are still in force: the accreditation s)'stem for initial teacher education (Decree-Law 194/99 

of 7th June) and the schoolteacher general teaching profde (Decree-Law 240/2001 of 30th 

A.ugust). The lnstitute also issued the framework of what was intended to be the global 
standards of initial teacher education (Deliberarion 1488/2000). 

As stated in rhe official rexr, the creation of an accreditation sysrem for initial teacher 
educarion does not aim to remove a higher education esrablishment's ability to certify its 
graduates' reaching qualificarion. Rather, ir requires rhar, in order tO Jo 50, they sub it 
(heir programmes to an external appraisal process of rheir abili ty to meet rhe demands fot 
qualiry reaching performanct. Also, rhe accreditation process aimed ar evaluating the 
adeyuacy of programmes seeking to provide a professional reaching qualification is not seen 
3imply as an adminisrrative verificarion of wherher or nor rhey meer legal requiremenrs, but 
as a judgement of rhe quality of the resources, processes and resulrs of the education 
provided. To rhis end, accredirarion cannot be limited to rhe analysis of the educarion 
projecr, but must also include irs long-term development. 

Tht: global philosophy of the accredirarion process is well esrablished in the content of some 
of rhe Decree's articles, namely those concerning rhe assessment of the programmes' 
suitability to the demands for quality in professional performance: 1) Objectives of aa-redita
tioll (e.g. to guarantee the qualirative equality of the vatious programmes leading to the 
c,ame specific teaching qualification; to inform interested parties on the quality of the initial 
education programmes; to comribute to the external regulation of initial education; to coo
tribute to regulating admission to the teaching profession); 2) F1Jlldamentafs of accreditation 
(that shall take imo account, e.g., the teacher education process in all its components, in 
addition to, when applicable, the respective developml:nt and evaluation; the human 
resources and materiaIs affecred; the results achieved, namely in the professional 
pl:rformance of graduates when applicable and possiblc). 

fn dose relation with the accredication process, INAFOP issued a set of cri teria for assessing the 
230 degree to which the programmes would have to meet the demands oE teaching performaoce. 
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These standards were generic starements, applicable rO al1 programmes, and involved 
principies, objectives and conditions, which should be taken imo accoum and linked witb the 
generic profde of teachers' performance. They focused on rhe fol1owing areas: 1) Programme's 
professional objectives, co-ordination and regularion; 2) Col1aborarive and parrnership 
efforts for developing rhe programme; 3) Programme curriculum; 1) Selection and evaluation 
of trainees and professional qualificarion cerrificarion; 5) Teaching and non-teaching personnel 
and materiais. 

ln order to fulfil all rhe programmes' accrediration standards institurions should be able to 
demonstrate their capabiliry to produce educational knowledge, a key elemem to asses, 

their abiliry to conceptually supply rhe training ptocess wirh rhe resulrs of rheir own 
research. Therefore, research and discussion of research work would have to form a regular 
part of the activity of rhe teacher education insritution: 1) teachers undertaking n.:seatch 
projects, publishing work of a scientific narure and participating regularly in rhe activirics 
of the respective sciemific communiries; 2) results from research carried out in the 
iosritution, from rheir own experience in reacher educarion, and in othet institurions, being 
used to supporr rhe development and improvemem of the programme; 3) rrainees learning 
the essential aspects of the methodologies used in rc:search undertaken in rheir teaching area 
and educational field, and having the opporruniry to participare in projecrs or inirial research 

activiries underraken by the institution teachers. Moreover, the activities aimed ar rhe 
initiation of professional practice, which include the "imernship", would have to imegrate a 
research componem. 

Regarding rhe reaching sraff, rhe srandards also sertle rhat the majoriry would have to be 
doctorare holders, a goal that would certainly rake rime to accomplish and ro put into 
practice, in the polytecrl.lics above alI. The imended accreditation medium-term goal was rhat 
inirial rraining programmes would only be able to function when sarisfying rhe relevam 
cri teria exrernally defined, namely those concerning educarional research. Considering the 
importam changes that training institutions would have to introduce io rheir orgaoizatioo 
and philosophy, ir is nor surptising rhar INAFOP ended up concluding rhat some of them 
would have problems in meering cerrain srandards immediately (even rhe less ambirious ones: 
e.g. esrablishment of networks anJ partnerships wirh schools, urriculation between both 

rheory aod practice, and the differem progtamme unirs, developmenr of cross-curricular 
objectives, teaching and learning methodologies which promore refiecrive pracrices). 

Finally, rhe reference framework for the recognition of rhe adequacy of rhe programmes to 

rhe requiremems of professional teaching implied rhe definirion by rhe Government of rhe 
comperences' profiles, which reachers oughr ro develop in order to be officially certified. ln 
characterising reachers' professional performance, such profiles would show rhe demands for 
rheir inirial rraining, hur wirhour denying rhe imporrance of lifelong learning for 

consolidared performance and for its adequacy ro the successive challenges rhey face. As 

srated in the Governmem's Decree mentioned earlier, rhe schoolreachers' general reaching 23 J 
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profile esrablishes rheic common funcrions and casks, highlighring rhe requiremenrs for 
reachers' craining and for rhe recognicion of reaching qualificacions. Ir is strucrureel around 
four main e1imensions: 

(1)	 Professional, social and erhical - the teacher promotes curriculum learning basing 

their professional practice Oil specific knowledge rwtlting from ihe production and use of a 

range of diversified kno1.Uledge, to be integrated according to the needs of socially and 

ethically fotmded concrete ctction (e.g. acrs as a professional in eelucarion where 
reaching is rheir specific funcrion, relying on knowledge informed by research; 
srimulates sruelenrs' auronomy anel their full inclusion in sociery; promotes the 
qualiry of rhe educarion process insertion conrexts; rakes on rhe civic and 
formative dimension of rheir funcrions); 

(2)	 Teaching anel learning elevelopment - the teacher promotes learning within the scope 

of a currictllum, in the framework of quality pedagogical relationship, integrating 

knowledge from the crreas Oil which it is founded with rigurous Jâentific and methodological 

criteria (e.g. promores significanr learning within rhe scope of rhe objecrives of the 
curriculum; uses knowledge, in an inregrated way, relared to rheir area of teaching 
as well as cross-curriculum and multidisciplinary knowledge; uses the Porruguese 
language properly; e1evelops differenr pedagogical srraregies; encourages the 
shareel construcrion of e1emocraric living rules); 

(3)	 School participation anel relationship with the community - the teacher carries 

Otlt their professional activity in an integratd way, within the scope of the different 

diíilellsions of Jchool, regarded as an edttCcltion institution, and in the context of the 

community it is inserted in (e.g. regards school and communiry as places for inclusi e 
educarion and social inrervenrion; participares in rhe conceprion, developmenr 
and evaluarion of rhe school educational projeer; incorporates community 
knowledge and social pracrices inro the curriculum projecr; promotes inrecaction 
with families); 

(4)	 Lifelong professional development - the teacher in co-operation with other 

professionals, incorporates their profeHional development (/J an element of their professional 

practice, bttilding it from awareness of neec!.r and achievements which stems Irom queJtioning 

cmalysis of their pedagogical p;actice, /rom founded reflection on the construction of their 

professioil, aildIrom research (e.g. refleers on rheir praerice, relying upon expet:ience, 
research and orher resources; refleers on ethical and deonrological matters; 
considers reamwor!: as an enriching faeror in rheir education and professional 
aeriviry; develops personal, social and professional skills; participates in research 
projeers rclared ro teaching). 

ln an attempt to summarize the general teaching profile officially proposed, it seems 
possible to say that the teacher is defined as a professional a) whose professional specific 
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appropriate to each conecxt requiremé:nes anel the uniqueness of each si tuation (the teachet 
as a problem solver), c) who reflecrs upon their practice relying on research, anel d) who 
participates in research projeers, relateel to teaching, learning and stuelene development. 

From a theoretical poine of view, both the set of standatds for the accreditation of initial 
training programmes anel thé: teachers' general te~Lching profile, assume a in-depth ~nd all
inclusive perspective of what either rraining or teaching shoulel be. Nonetheless, the 
problems emerging from their implementation result not from their coneene, but mainly 
from the high degree of autonomy that is graneed to Higher Eelucarion institurions. It is 
due to them to define rhe objectives of the initial teacher eelucation programmes, a~ well as 
to organize and develop the teaching, learning and evaluation necessary for rhe education of 
future reachers; it is a!so due to rhem to certify the professional teaching qualification of 
their graduates, thus emuring they possess the necessary preparation for teaching. 

But given the difficu!ties rhey usually exhibir as regareis changing their own pracrices anel 
philosophy, and consielering the never-ending departmental riva!ries and the heavy 
bureaucratic procedures, it is possible to foresee that rhe ovcrall transformation of initial 
training programmes will only rake place when anel if induct:eI by exrerna! factors. Until then, . 
the content analysis of the regulations and evaluarion cri teria issueel by several training 
institutions (Alexandre, 2004) show rhat the competences' profile officially endorsed is 
applied in quite a marginal way, since training programmes - mainly in what concerm Lhe 
"on-the-job" phase - continue to pur an accent on the more technical elimension of Lhe 
teaching profession, i.e., on both subject specific and instrumeneal competences, which 
demonstrate the persistence of an outdated educational paradigm (Gonzalez & Wagcnaar, 
2003), a sounel example of an outcOmes ieleology. 

3. ClTIZE~SHIP, REFLECTION AND TEACHERS' TRAINING 

The standards movement poses several challenges to the value of meaningful 
reflection. On the most basic leveI, reflection is in danger of becoming nothing 
more than a tool toward greater student achievement. Taken to ao extreme, this 
narrow view of the purpose of reflection redefines reflection as a means 
documenting student outcomes. As teacher educators wc must be able to make 
a c1ear case for reflection as an outcome abuve and beyond its short-term 
instrumental value. 

TEAC ERS' TRAINING ANO EOUCATION FOR CITIZENSHIP 

Taking ioto accouot the principies and goals of educarion for citizenship, it seems possib!c 
to tecognize that the challenges and demands that confront teachers' training programmes 
for active citizenship are quite similar to those usually meneioned vis-à-vis the eelucation's 233 
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agenda in general (e.g. environmental edllcarion, educarion for peace, erc), since rhey aI! 
assume as a central goal rhe purpose of changing reachcrs' praetices. However, in order to 
alcual!y transform reachers' pracrices, ir is imperarive tO change rhe philosophy that lies 
under those very same reachers' training programmes. 

Firstly, alrhough the plltpose of adopeing refleetive approaches is already buile-in ehe 
rheorerical guidelines of many rraining courses, rhere is srill a long way to run unril such 
praetices are effeceively implemented during rraining ieself. Secondly, rhere is a contradiceion 
berween discourses and eutiOIIS, which probably explains why reachers so frequently disbelieve 
training, and why irs ourcomes so rarely lead to change eeachers' beliefs and concepeions aboue 
eeaching and learning. ln many occasions, ehe same sores of conrradiceions are fele while 
comparing ehe goals of edllcaeion for cieizenship and ehe way ir is purred imo praetice. 

The qualificaeions ehae eeachers muse develop in order tO carry oue educaeion for cieizenship 
are noe only rdaeed to rhe rcaching and learning srrarcgies ehar should be implemenred ro 
pursue ir, bur concern ehe global framework for impcoving reachers' professi nal 
developmem as well. Some of rhe guiding principies rhar are also importam for eraining 
teachers for cirizenship educaeion include ehe ones of innovation, social inc!usion and active 
citi.mzship participation, ali considered as crucial elemems of a prncess leading tO lifilong learning. 
ln fact, if such elements are missing fcom reacher training, ehan we can hardly expece that 
teachers will be able tO promore ehe I<:arning aetivities rhar can enable rhe development of ehe 
skills and compeeences thar sociery expecrs srudenrs to reveal when acring as cirizens. 

The ,equence of events ehae have been shaping rhe evolmion of polieics at narional and 
internarional leveis since Seprember 11, shows how impoream ir is tO prepare student to 
live and acr in a complex and uncerrain new landscape of relaeions berween differenr 
cultural, ideological and vaiue sysrems. As a result, rhe old paradigm of rechnical 
rarionaliry, so often applied to reacher training, does not provide reachers anymore wieh the 
kind of solueions and answers they expece and need in order to solve the problems ehae 
emerge from mose educaeional contexes. 

Globalizaeion, rhe alleged "clash between civilisaeions", ehe search for development models 
ehae can harmonize economic groweh and susrainabiliry, rhe spread of hunger and poverty 
all around the less devdoped world, rhe asymmetrical scheme of social and economic 
relarions berween Norchern and Somhem cOllntries, rhe rransformarion of suburban areas 
into ghertos for ali rhose who are seen as different or unwelcome, ehe dererioration of the 
environment, rhe misrruse and scepricism regarding rhe politicai insticutions and eheir 
represenrarives, are just a few examples of ehe subjecrs ehar ought to be discussed, and 
ralked abour seriously ar school leveI. 

Srill, alehough rhese issues are ar rhe core of educarion for cirizenship and rheir srudy is 
accually considered in many schools' syllabuses, ir is fair to say ehat schools are not ehe only 
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to be socially and politically engaged. There are other non-statutory cducation settings and 
sources of information [hat play an increasingly significam tole in shaping peoples' 
knowledge, attitudes and values: the media, rhe imernet, the new social movements, che local 
communities and interest groups. ln fact, it is just because schools no longer lead on their own 
the whole educational process, that they have been asked to change their goals, philosophy and 
methods, or to be precise, their social role. School has been encouraged to deal with the world 
outside, thus to srrengthen the links between theory and practice: the starting poinr for active 
citizenship and one of thc strucrural benchmarks of education for citizenship. 

Teachers, as well as srudenrs, have been asked to be aware of comp!exity, to reveal atttonomy, 
to be engaged in team and co!!aborative work, to foresee behind the strict limits of 
disciplinary know!edge, to develop decision-making and probtem-so!ving skills, ro consider their 
own learning as a cominually unaccomplished processo Whether or not proposed to respond 
to the requiremenrs of education for citizenship, the concepts underlineJ run through some 
of the topics that are usually discussed throughout teacher-training programmes, which 
usually end up asking teachers eithet to be many differenr things, or to reveal counrless 
skills and competences. Teachers have to be able to work in accordance with a cross-curricular 
network of theoretical and conceprual references and, above all, they are asked to be reflective. 
The role of the teacher has rapidly shifred from someone transferring knowledge ro someone 
guiding studenrs, which means that reachers are expecteJ to adopt a differenr view of their 
role, and a differenr answer to the question who am I as a tearher? 

Given this conrext, it seems possible to conclude that after decades in which "the person" 
was largely absent from rhe theory on how best tO educate teachers, we are now wirnessing 
a surge of inrerest in che question of how they think about themselves and how they 
undergo the substanrial personal transformations they pass through as they become 
teachers. The relevance of this "new" reflective paradigm is wdl stressed by the words of 
Hamachek (1999) saying that "the more that teachers know abour themselves - the private 
curricu1um within - the more their personal decisions are apt to be abom how to pave the 
way for better teaching" (p. 209). 

Nevertheless, in spite of ~ wide agreemem concerning the importance of considering both 
teachers and studenrs as "persons", despi te the efforrs to adopt reflective approaches in both 
teacher training and classroom practices, and the existence of common views about which 
should be their goals, the reality of training and teaching reveals the pervasiveness of an 
inconsistency - or conceptual gap - regarding the decision about the best tome to 
accomplish those very sarne goals. That contradiction is a sign of a conflict between a 
paradigm focused on technical rationality and true knowledge, and a paradigm centred on 
existenrialism, in which knowledge is built in the course of a reflection process upon the 
meaning of each individual own actions and practices. 

ln what concerns teacher training, the existence of such a conflict depends on the emphasis 
given either to theory or to practice, the latter seen as the starring poinr for theory itself. 235 
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Traioiog teachers for citizeoship educatioo implies coosideriog aod thioking carefully 
about the repercussioos of adoptiog ooe of those two paths. Not ooly because teachers 
themselves will thus develop different skills aod competeoces, but because these will 
certaioly contribute to develop io their owo students cooflicting images about what it 
means to be a "good" or "active" citizeo. Their outcomes will put the accent 00 either a 
coocept of citizeoship seeo mainll' io terms of its content, or a coocept of citizeoship centred 
io the ethics aod meaoiog of beiog a citizeo. 

THE USE OF REFLECTIVE METHODOLOGIES DURING INITIAIl. TEACHERS' 
TRAINING 

The importaoce of reflective thiokiog is usually appointed as a key factor for developing 
teachers' abilitl' to improve their practices. As Dewel' (1933) articulared, reflective teachers 
learn as they teach aod are most effective wheo coooecting learniog to what is real and 
relevant while askiog sigoificant questioos about best practices. Therefore, the essential 
quality of reflectioo is deliberate thiokiog about actioo aod practice io order to improve ir. 

Some of the hest koown ~orks about reflective processes were produced by Schon (1983, 
1987), who differentiated reflection-oo-action from technical ratiooalitl' or the application 
of scientific principies to practice, statiog that reflectioo is bouod up in practice, so that 
teachers understand and act 00 their situatioos io ways that caooot be reduced to rules or 
described fuUy by education theory. Reflective teachers are the ooes that develop the 
capacitl' to thinle about their teaching behaviours and the contexts in which thel' occur. ln 
other wotds, chel' can look back on past events; makc judgements about them; aod, t ey 
cao alter their teaching practices and beliefs based 00 the oeeds of their students. To be 
unreflective, on the other haod, results io a reacher who is merely a skilled techoiciao, i.e. 
ooe who has limited ability to make good decisioos, to coosider the coosequeoces of their 
actioos aod to alter their actioos. 

More recent works (e.g. Ward & McCotter, 2004) sttess maioly the common elements of 
many framcworks of reflection, pointing to the facr that reflection is always situated in 
practice, is cyclic io oature, aod makes use of multiple perspectives .. or io other words, is 
the teodeocy to reflect about problems io that practice, aod to "frame aod reframe" those 
problems ovcr time 

There has also been much work at describiog developmental or hierarchical qualities of 
reflectioo. These studies ideotify different leveis of reflection: (1) lower leveis, which are 
described as techoical, rourioe aod simply descriptive writing; (2) higher leveIs, identified 
bl' the evideoce of ooe or more qualities menriooed before - situated, cl'c1ic, usiog multipie 
perspectives, aod consideratioo of motalll' important questioos - aod are ofteo called criticai 
reflectioo. IIowever, the most commoo frameworks show some missiog elements, na ell' 
their lack of attentioo to how teachets situate their thiokiog within the context of their 
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ln fact, some frameworks are incidcm-based, which has the advamage of being situated in 
practice, but misses the ongoing, cyclic aspect of framing and reframing problems. Then 
again, the most significam problem ta date is that existing frameworks do not address the 
challenge of outcomes-based education or deal seriously with studem learning. They are 
designed ta describe a process, but not designed ta idcmify or recognize the qualiries of 
reflection that are related ta improvcmcm of practicc (Ward & McC:otter, 2004). The 
implememation of reflective methods during teachcrs' training programmcs is not an easy 
process, one rhat must challenge the role of trainers from rhe very beginning. 

The work of Zeichnet (1995, 1999) allows some importam insights as regards the relatiom 
between trainers and studem reachers, an example that can be rransferred ta other training 
situations and comexts. While memioning "self-study" by teacher educators as the 
"disciplined and systematic inglliry imo one's own teaching praetice", Zeichner puts the 
accem on that it is importam rhat "teaching practice" be conceived in a larger sense rhan 
face-ta-face classroom instruetion. Following rhis framework, Doecke (2004) illllstrares ho,.' 
the conversations between studem teachers have challenged the ways in which he habitually 
reflected on and learned from his practice, making him consciOllS of rhe ideological 
character of his work as a reachn educatar. Such se1f-analysis made him interrogate rhe 
cri teria used for evalllating his student teachers' lessons, jn addirion ta his classroom 

commentaries. ln the end, he was able ta notice that his own approach ro training have 
shifted beyond refleeting on the efficacy, or of his efforts ro indllct students imo teaching, 
ta a criticai imerrogation of the meaning of their induction. 

Each trainer's "self' is a fllnetion of the nerworks or relationships in which he/she opcrares 
as a teachet educatar, bo~h his/hers re1arions with students and colleagues, and rhe larger 
sttuctures thar shape their word. Trainers musr conceive their professional idemity as 
conflieting wirh existing policy, inc1uding managerial attempts ta. define acceptable 
educational "outcomes", and other globalising ptessures ro view the world in an identical 
way. The issue is the way they theorise the relationship between their professional praetice 
and rhe world in which they operate. The need to pay attemion to the wider contexts in 
accordance ta which our decisions as trainers are made, allows a better understanding of 
Doecke's guestion: "Does my stary, despite my efforts to ground it in my professional world, 
remain hopelessly private, merely an expression of my subjective selfl" (2004: 205). 

Studem teachers are consttucting their professional knowledge out of completely different 
circumstances ta those in which their ttainers started teaching, and so studems' knowledge 
cannot be the same as rheirs. ln most situations, trainers try to modd their trainees in 
accordance wirh a c('rrain way of talking like a reacher. Rather rhan propositional 
knowledge that might bc subjected to tests of validiry and reliability, students freguently 

en ounrer a certain eype of rhetoric. Still, rheir professional knowledge should nor simply 
be a marrer of making connections berween theory and practice, but a means to explore the 

possibilities ancllimitarions of the teachers' standardized and sucially accepteJ language. 2 J7 
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Our role as reacher educators is to induce srudems imo a professional communiry rhar 
involves dialogue and debare, as irs members collecrively endeavour to undersrand rhe 
complexities of their professionallives. Srudem reachers, as well as teachers involved in any 
training siruarion, are nor passively indueted imo professional developmem, wirh change 
enacred upon rhem, rhe subjeets of a discourse over which rhey have no comrol. On rhe 
comrary, rhey actively participate in rheir own making, consciously applying various frames 
of reference - e.g. social represemations' and beliefs' sysrems - in order to make sense of 
their e:xperiences and arrive at judgemems about professional practice (Alexanelre, 1995, 
200!Í; Pajares, 1992; Pomeroy, 1993). 

For rhat reason, it seems easy to conceive the: importance of imerrelate theory anel practice, 
as a fundamental element of any reflecrive processo Nevertheless, what does it mean to make 
links between theory and praetice) What is meam by refleetive praetice) If pcactice is 
conceived simply as a means of testing ideas by implememing them, then this is an equally 
narrow version of the truth ro rhose absrraet forms of comemplation and correspondence 
ascribed to technical rationality. Practical-critical activiry means acrively intervening in the 
world and anempting to reform ir. Bur trainers do not thereby free themselves from 
ideology in order tO berter undersranJ rhe worlJ rhrough praxis; their unelersranding 
cominues tO be shaped by their values and beliefs. 

The reflections produced by beginning reachers reinforce the facr rhat reaching levels of 
"transformarivt: reflecrion" is unusual and difficulr (Braun Jr & Crumpler, 2004; Ward & 

McConer, 2004). We n:alized rhar we have ofren asked our srudenrs to reflect on the their 
field experiences wirhour ever e1iscussing rhe qualiries of good reflecrion, often with 
disappoinring results. Not only srudents do nor auromatically know what we mean by 
reflection, as well as they frequt:nrly assume thar reflection is no more than an inrrospective 
after-rhe-faet descriprion of teaching. 

METHOOS TO PROMOTE STUOENT TEACHERS' REFlECTION 

When reflection is focused on formative assessment and on the process of studem learning, 
techllicaf qut:stions tend to leael to ongoing refleetion and broadening of perspective. Instead, 
when reflection is based on summative assessmenr of studenrs learning rhere is breie 
opporrunity for new questions to arise. ln order tO reflecrion to be evaluated, we must 
overtly connecr the qualities of reflection to the process of reaching and learning. It is only 
through this inregral connection that we can prevenr reflection from becoming a rote 
process, or seeing it eliminated altogerher. For thar marrer, rrainers can make use of several 
merhods, which nevenheless always mean different pt:rspectives and pose specific 
limirations. Ward and McCoreer (2004) refer to the following: 

(1) ActiOil research and cases, which make use of the iJea that reflecrion shoulel be 
)38 situated in practice; 
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(2) Logbooks and journa!s, which emphasize rhe ongoing cyclic nature of meaningful 
reflection; 

(3) Peer interviews al'.d conferences, which emphasize consideration of mulriple: pe:rspectives. 

Doecke (2004), cal! our anemion to rhe: use of merhods such as: 

(1)	 DisCtlssion groups, an artempt to creare an opportuniry for ptofessionaJ learning that 
might not otherwise be available to trainees as they negotiated their way through 
their teaching rounds; 

(2)	 Ta!king shop with one another, by which trainees demonstrate their willingness to 
make their emergem pedagogical reasoning public and engage in professional 
dialogue about their experiences; 

(3)	 Conversations, which show trainees consciously using language to mediate rhe:ir 
professional learning as they repeatedly anempr to clarify rheir beliefs and values 
and the insighrs they have gained imo their professional practice. 

Final!y, for Braun and Crumpler (2004), aparr rheir reference: to case scudies, classroom 
discussion and journaling, the use of autobiograph) is seen as a way to encourage pre-service 
teachers to value their own lives and experiences as a soutce of knowledge about whar thc.:y 
may expect to encoumer in their own classrooms and the lives of children rhey wil! teach. 
The importance of rhe autobiographic method is also stressed by Knowles (1988), who ha" 
argued that teacher rraining insritutions must accommodate and use the aurobiographical 
writing of future reachers in order ro help reachers crirical!y examine practices rhey mighr 
likely repeat. Its use can be transferred tO any other rraining siruarion and comext, namely 
involving pre-service reachers wirh more experienced ones, who due tO the richness and 
diversity of their professional lives cal! for a deeper and longer process of self-analysis of 
their pasr, which is importam to share within inirial training sessions. These can bl" 
conceived as spaces where trainers and trainees work together and jointly debatl: each 
subject's narrarives and its comem, namely rhe expression of analogies, meraphors, 
examples, and dramas (Ferreira, Alexandre & Miranda, 2002). 

The use of the autobiographic method is based 00 the assumption rhat teacher~ 

teach as they were taught. Therefore, if teachers do oot bring to coosciow; 
awareoess previous impressioos about reaching, theo they are likely to teach as 
they were taught aod it is possible that ineffective reaching strategies (e.g. 
round-robin readiog the social studies textbook) wiU probably be replicated by 
a beginning reacher. Likewise, as trainees should learn how to value lif<.: 
experiences as valid ways of developing legitimare koowledge abour the world, 

so the ear1y autobiographical impressions of reachiog aod learniog cao be used 
to counteracr negarive and ineffectual practices that might be learned through 
the power of modelling that teachers were exposed to as young students. 219 
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L1NKING THEORV AND PRACTICE 

As was mencioned earlier, one of rhe essencial goals of education is the development of those 
incellecrual, moral, anel social dispositions that prepare studencs for pareicipation as citizens 
in a democratic, pluralistic society. Reaching this goal can be facilitated through the 
developmenc of teachers who engage in criticaI reflection. Furthermore, such reflection 
requires considering multipIe petspeCtives while weighting the long-term social and moral 
consequences of decisions. For teachers, one ourcome of becoming reflective is the 
development of a sense of seif-efficacy, i.t:. teacht:rs who belit:ve they can make a difference in 
the lives of their children, their schools, and their communities. 

The on-going process of developing this secMd self is a ptocess of u:strucruring the self in a 
concinual seareh for meaning. The second sei/, in other words, is actively and continuously 
engaging in a ptocess of self-discovery, which is what gives rise tO self-efficacy. This on-going 
effore to construct an idencity, reach our potencial as human beings, and to make choices 
::;haping who we art: and how we relatt: to the world are ali pare of the quest for second self 
and a goal of having teachers engageel in reflection. 

Teachers' professional developmenc is a elialogical process (cE. Bakhtin, 1981; Doecke, 
2004), involving the appropriation of what they deem to be the language and values of the 
subjects they teach, rather than simply a passive aping of what teachers say and do. 
Dialogism is not a phase through which teachers - more or less experienced, younger or 
older - are passing on their way to becoming accomplished reachers, bur a condition for their 
ongoing professional learning. Their professional learning will remain an ieleological 
:;truggle, not simply against external threats such as "outcomes ideology", but an internal 
~cruggle involving concinuous scrutiny of their existing knowledge and values anel a 
heightened sense of the way their words sparkle with ideology. 

Teachers anel studencs, as any other cirizens, are immersed in ieleology. Their beliefs and 
values are crucialiy bound up with their daily activities, even when what they do might not 
match what they beliwe they are doing. The professional discourse that trainers offer scudenc 

teachers during initial [raining also sparkles with ideology, reflecting a concradiCtion between 
wha[ "is" and what "ought" to be, just as the so frequently group discussions among teachers 

are driven by a strong utopian impuls<:. Traint:rs neeel to conceive the relationship between 
theory anel practice within the concext of their ongoing commitmenc to educarion reform, 
not in terms of a correspondence between their ideas and an "objective" reality t ar 
supposedly t:xists apare fram the social world in which they are actors. 

The two possiblt: paths that we have tried to define as regards the philosophy of teachers' 
rraining programmes, have an importam impacr in the way through which citizenship 
education is developed in schools. The sehema presenred in fig. 1 is an areempt to 

240 summarize the links berween two differenr moelels of conceiving teachers' initial rraining 
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Figure 1. Interdependence berween cirizenship and reachers' rraining. 

Civic Republican 
Tradition 

Producing participant and 
patriotic citizens 

Support for democracy 

Producing "robotic citizens" 

Training citizens 

Nation-building 

Create sense of identity (e.g. 
at EU levei) 

Combat xenophobia, war, 
environmental degradation 

CosmopolitanlWorld 
Citizenship 

Feeling of membership of 
humankind 

Responsibility for planet and 
its inhabitants 

Recognition of natural, 
international and possible 

world law 

Belief/participation in 
trans/supra-national forms of 

politicai activity and institutions 

Different Models and Approaches for Designing 
Teachers Training Programmes 

Teachers Develop Distinct 5kills and Competencies 

(in facr, as any orher reachers' rraining ptogramml:), and rhe way rhey can rranslare and lead 
to disrincr views and meanings of cirizenship, which were defined raking into account rhe 
guiding principies reviewed by Hearer (2002). Surely, mosr rraining programmes in 
exisrence will certainly be situared in berween rhose rwo extreme and conflicting 
paradigms. ln Portugal, borh the philosophy and rhe training straregies thar srill prevail ia 
mosr inirial rraining ptogrammes are no exceprion. 

The srandards-based movement around which many reachers' inicial rraining reforms are 

now being esrablished, supposes rhar once reachers develop certain observable comperences, 
so an immediare improvemem of rheir pracrices will occur as they become "good" reachers. 241 
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Comperences are generally conceived of as an integrared body of knowledge, skills and 
artirudes. As such, the rechnical paradigm seems ro forget rhat they only represe t a 
potemial for behaviour, and nor the behaviour itself. Ir will depend on the circumstances 
whether the competences are really put imo practice, i.e. expressed in teachers' observable 
practices. 

ln our time, it does not seem possible to strictly mandare a defio'rion of "good" teaching 
withour keeping ir from evolving. Teaching as a culrure of thoughrs, underst<:.ndings, and 
moral and erhical responsibiliries, and as a form of knowing, cannor be written imo policy 
(Delandshere and Petrosky, 2001Í: 8) Active engagemem in understanding reaching and 
learning is now being undermined and atomized by the requiremem or pressure to 
implemem uniform standards, in Portugal and elsewhere. 

The technical rarional approach can be rransformed in a kind of"no choice" and "inevitabiliry" 
ideology, which is quickly developing on many countries and leading ro a passive 
implememarion of standards-based curricula and assessmem. This is one of rhe major initial 
reacher educarioo's reform contradicrions. Alrhough ir emphasizes problem-solving, criticaI 
rhinking, inquiry, and srudems' acrive participation in reaching and learning, training 
pracrices remain entrencheJ in dererministic perspecrives where teaching and learning are 
pre-specified and handed down to reacher educators and reachers for simple implememation, 
or execurion. Bur, rhey will also resulr in a devaluarion of imporrant aspecrs of reaching, such 
as theorerical undersrandings of educarion, erhical commirmenrs and politicaI engagemenr. 

From this perspective the current reform movement may depoliticize and tak.e 
away culture from education by further transforming teachers inro professional 
bureaucrats who execute teaching rather than construct and transform it to 

address social problems as they emerge. The act of teaching is not neutral, and for 
that reason it is unsurprisingly a politicaI act: either it serves to reproduce the 
socio-political order by playing into its politics of indusion and exdusion, or it 
intends to be trarsformative by questioning these policics, encouraging greater 
panicipation in learning and in understanding the world. Teachers who are 
trained to conceive their work as implementing a predefined politicaI will are not 
in a position to be transformative or tu freely engage politically in redefining their 
work. This is precisely what reflective approaches intend to accomplish. 

4. CONCLUSIONS 

The increasing prevalence of standards high-srakes resting, and outcomes assessmem 
obscure rhe value of reflecrion. ln rhe field of inirial teachers' training, rhe use of srandards 
meam a fundamemal shifr from an input to an output model of evaluation. Beyond the 

242 disadvamage of academic srandards leading to srandardizarion of reaching, and rhe danger 
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of relying too heavily 00 standardized resrs as rhe sole measure of mastery, rhere is a risk 
thar rhe value of reacher reflection will be diminished and overwhelmed by sraodards. We 
wam teachers to rhink about the moral emerprise of reaching and what is "taken-fot
gramed". Unforrunatdy, standards are often closing the door on the need to ask guestion 
about the curriculum, quesrions that may raise rhose moral conceros. Furrher, the process 
of dialogue and quesrioning rhar is at the heart of reflection is often perceived as conflicring 
wirh rhe "coverage" memality of a standardized environmem (Ketter & Pool, 2001). 

Regarding the basic question what c/re the mentia! qua!ities of ,; good teacher? one can clearly 
affjrm that it cannor be answered in a simple way, and thar a lisr of comperences is in aoy 
case inadequate to answer ir. We should not forget that a good tec/cher will nor always show 
good teaching: although someone may have excelleor competences, rhe right beliefs, and an 
inspirarional self and mission, the leveI of rhe environmeor may pur serious limits on rhe 
teacher's behavior (Zeichner & Gore, 1990). Instead of tryi ng to observe lists of competences, 
initial teacher's training must rely on reflection, not as ao abstract process, one withour a 
specific object and subjeet, bur a process focused on core reflecrion abour whar should be rhe 
core qualiries of a teacher (Korthagen, 2004). Focusing on core reflection during training 
can also make [eachers more aware of rhe core qualiries of srudenrs ar school, so thar they 
are better able to direct rhem in making use of their own cote qualities, ar school and 
throughout rhe rest of their lives. 

Such goals are clearly linked with the ones of cirizeoship education, in rhe sense thar 
education should aim to develop great human bcings, who are valuable coorributors to 
society. The qualiries that staod our in those who we expecr to made significaor 
comributions to sociery are synthesised around what we can define as a good citizen: one 
wirh a strong sense of self-worth, deep fee!ings of !ove and respect for all people, and an insatiablc 
hunger for truth and know!edge. Indeed, rhese qualities are fundamental to accomplish rhe 
goals defined under the framework of environmenral and citizenship educarion. 

As Stoddard (991) poims out, it is viraI rhat rhose who are responsible for educational 
reforms become aware of the imporrance of developing such qualiries in people, so that 
our actions as educators allow us to really concentrare our efforts "on human 
developmem - maximum individual achievement - instead of curriculum developmem 
with its twin brothers: minimum competence and standardized achievemem" (p. 222). 
The topic that we touch on here is one of the pedagogical goals of idelltity development in 
children (Korthagen et aI., 2001). Idemity is one of rhe key aspects of cirizenship. Therefore, 
the developmem of a sense of idemity makes even more importam for reachers to examin': 
the core leveis memioned before - in rhemselves and in children - and rhe ways rhese affecr 
other levels of each individual's actions, arrirudes and values. 

On the other hand, if initial rraining is iorended to produce change, rhan irs success may 
ulrimately be a question of raising awareoess, among both srudem teachers and teacher 
educators, of the ioreraction berween all leveis of change - wherher in the pupils, the 243 
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srudenc teachers, and the trainers. ln particular, we fecl ir is importanr for rrainees to learn 
how they can get in touch with their core qualities, and how they can rransfer them inco 
practice, then being able of stimulare such qualities in their students. This will lead to a 
deeper involvemenc in rhe learning process among reachers as well as stuclencs. It is 
precisely this involvement thar is in danger of being losr when a technical-instrumenral 
approach tO comperence is employed, also because stanelards are no longer created and 
assessecl chrough common agreemenc berween eelucarionalisrs anel fellow professionals, but 
increasingly rhrough rhe imposirion of certain ideaIs or measures by external agencies. 

Alrhough the organizational anel srructural aspecrs of Porruguese initial teachers' training 
programmes are surely going to De submitred to major changes in the short-term, elue to 
the implemencarion of rhe Bologna Declaration, it is not certain that the inner philosophy 
of many of che existing inirial training courses will change accordingly. Indeed, unless a 
deeper kind of change occurs simulraneously - one thar emerges from the willingness of the 
actors involved tO reconstruct rheir belieh - it is possible rhar Portuguese rraining 
institutions might give raise only tO a kinel of superficial reform, which will not respond 
neither to the needs of rhe future reachers and their studeors nor tú challenges and clemands 
poseel by the new forms of citizenship education. 
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Ensino à Distância, Educação e Sociedade 

Maria de Fátima Goulão 

É do consenso geral que as sociedades de hoje sustencam a sua evolução social e económica 
no conhecimento. Desta forma às instituições de ensino superior colocam-se dois desafios. 
Por um lado dar formação e preparar os indivíduos para a sua entrada no mercado de 
rrabalho. Por outro actualizar aqueles que já entraram no circuito, mas, por razões de ordem 
pessoal ou profissional, necessiram ou querem ver alargados os seus conhecimentos. 

Uma das formas do ensino superior poder chegar a mais pessoas, quer elas se situem nO 
primeiro grupo ou no segundo, é através do ensino a distância. Este possui características 
muito particulares e procura ultrapassar os constrangimencos espacio-temporais, existentes 
nos sistemas de ensino presenciais. Para tal adopra estratégias, que permitem flexibilizar: 
espaços, tempo, ritmos, estilos e percursos de aprendizagem. É dentro desta óptica que se 
desenrolou o nosso estudo, o qual concou com uma amostra de 1111 estudances de ensino a 
distância. Procurámos, através de uma escala de aritudes, conhecer melhor a forma como 
estes sujeitos se relacionam com o sistema de ensino, em função das suas motivações iniciais 
e do sexo. Os resulrados aponcam para uma arirude geral posiriva, face ao ensino a disrância, 
sendo esta influenciada pelos parâmetros em análise. 

PALAVRAS-CHAVE 

Ensino a disrância, aritudes, morivação, questões de género 

INTRODUÇÃO 

O Conhecimento constitui-se como o elemento fulcral e impulsionador de desenvolvimento 
das sociedades devido ao alcance e rirmo das transformações que a sociedade rem vindo a 
sofrer. Neste sentido cada vez mais se reconhece o valor e a importância do ensino superior 
e da investigação adequada com vista à formação de uma massa crítica de pessoas 
qualificadas e cultas de forma a garancir o desenvolvimento sustentado dos países. A par 
desta preocupação surge uma outra que se prende com a necessidade de recicla?' as pessoas, 
de lhes proporcionar meios e formas de se adaptarem a esta nova sociedade e às exigências 
que as transformações e os novos conhecimencos colocam aqueles que já se enContram no 
mercado de trabalho. De facto a sociedade em geral e o mundo do trabalho em particular 
têm sofrido uma enorme alteração e evolução, graças à globalização e ao rápido desenvol
vimento tecnológico. Em virtude deste panorama cada vez mais deixm de fazer sentido as 
tradicionais fases da vida de um trabalhador: formação - emprego - reforma. 251 
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Para além deste faceor, a dispersão geográfica, bem como fanores de ordem pessoal, familiar, 
económica ou médica fizeram do ensino a distância um sistema de ensino, que é, um aliado 
importanre para o desenvolvimenro e formação dos indivíduos e, por consequência, das 
sociedades, quer nos estejamos a reportar a um sistema mais tradicional ou a um sistemü 
com uma forte ênfase nas tecnologias da informação e da comunicação. 

o ensino a distância assenra num diálogo didáctico mediado enrre o professor e o 
aprendente, em que não existe partilha de espaços físicos e os tempos podem não coincieJií. 
Neste cenário o aluno aprende de forma independenre. 

As metodologias de ensino a distância sustenram-se num modelo de aprendiL:agem que 
pressupõe a existência de aprendentes adultos que possuem um nível Je maturidade e de 
motivação suficientemenre elevados que lhes permitam envolverem-se num processo de 
au to-aprend izagem. 

Neste senrido o ensino a distância aposta e deve estar orienrado para permitir ao aprl:ndenre o 
exercício da sua autonomia, que implica, enrre ourros aspectos, inreracções individualizada': (' 
uma grande auto-disciplina. 

Esta indepenJência tem, por vezes, cuStos elevados, que podem levar ao próprio abandono 
do sistema de ensino. É este um dos problemas que se coloca ao sistema de ensino a 
distância, pois uma fraca auto-disciplina, motivação e sentimenro de isolamenro, por parte 
dos aprendenres, podem estar na base destas desistências. 

No que diz respeito à motivação, esta joga um papel de extrema pertinência no sucesso e 
realização de um curso em ensino a distância. As necessidades dos aprendenres também 
impelem estes a alcançar os seus objectivos. Pois a necessidade de adquirir determinadas 
competências leva a que estes aprendenres se esforcem para chegar até ao final. Assim, a 
necessidade de elevados níveis de motivação - inrrínseca e instrumenral - são essenciais para 
alcançar o sucesso. 

A falta de tempo é um Outro argumenro apresenrado como fanar que leva ao abandono. Esta 
falta de tempo, m'Jitas vezes, fica a dever-se a uma má planificação, a um desconhecimenro 
da tarefa a cumprir ou da disciplina pe~soal que o ensino a distância exige. 

Assim, o recurso ao ensino a distância implica, por parte do aprendenre, o desenvolvimenro 
de capacidades de auto-gestão do seu projecto de formação. Estas capacidades correspondem 
ao desenvolvimenro das actividades metacognitivas. Assim, um aprendenre competente 
sente-se responsávd pela própria aprendizagem e desempenha, no processo, um papel activo. 
Sabe planificar a aprendizagem, a partir da análise das necessidades, e gerir o processo, com 
vista a alcançar os objectivos a que se propôs. Para isso sabe distinguir quais os tipos de 

~~~mm~[ IllWW[[ml[ ~~~ ~~mHl[~ ll[I!JI1f, ~[mjI1~r millrm~m l ill~[[fIlll ~mH~m[m 
necessários e que mais se adequam ao seu estilo de aprendizagem e, por último, sabe tomar 

252 decisões e colocar questões que lhe possibilitem avançar e avaliar as evoluções. 



Ensino à Distârcia, Educação e Sociedade 

o (kscnvolvimento destas actividades metacognitivas é, cada vez mais, de extrema relevância, 
não :;1\ pata alcançat o SUCl:SSO na vida académica, como também na vida profissional. 

As alu:taçõcs encontradas não se situam só ao nível do aptendcnte. Estas surgem ligadas à 
forma de planificat, estruturar e transmitir o conhecimenro, pois, devido às características 
,lo ensino a Jistância e à forma de estruturar o ensino, surgiu a necessidade de repensar o 
conceIto de aprendizagem e a forma de o equacionar. Todas estas alterações implicaram uma 
"tonua de um novo paradigma pedagógico, que fosse mais adequado e desse respostas às 
necessidades l:xistcntes. 

Alie/da a esta alteração metodológica, surge uma alteração de mentalidades e de papéis, dos 
accorl:S intervenientes no processo, nomeadamente no que diz respeito às práticas docentes, 
onde lhes são atribuídas novas funções e responsabilidades. A estes, agora, mais do que trans
mitir os conhecimentos, é-lhes solicitado que guiem os aprendentes no seu percurso de apren
dizagem, incentivando as suas capacidades de auro-aprendizagem, de autonomia, de aprender a 
aprender. No docente recaem ainda as funções de motivador, dinamizador dos grupos e das 
interacções, avaliador de aprendizagens e de recursos, criador desses mesmos recursos. 

Ser docente num ambiente a distância não é só uma '-juestão de adquirir um determinado 
número de conteúdos. É, sobretudo, uma alteração de mentalidade e de postura perante o 
processo de ensino - aprendizagem. O docente deve acompanhar, motivar, dialogar, ser líder 
e mediador, fomentando e mediando uma interacção humana positiva. 

Aliadas a estas alterações surgl:m também aquelas que se prendem com aspectos psicológicos e 
afectivos. A" relações que se estabelecem, entre parceiros, neste processo de aprendizagem, quer 
se trate da relação aprendente-docente, '-juer se trate da relação entre aprendentes é, agora, 
mediada por um espaço que não é comum a todos e, muitas vezes, por um tempo diferenciado. 
As noções de espaço, tempo e relação passam a set encaradas de uma ourra forma. 

METODOLOGIA 

Este estudo teve como objectivo conhecer as atitudes de um grupo de aprendentes do ensino 
superior em regime de ensino a distância e o modo como estas interagiam em função das 
razões que levaram os aprendentes a iniciar e/ou retomar os seus estudos. Também equaciona 
essas atitudes em função do género. 

O questionário foi enviado, por correio, a todos os alunos da Universidade Aberra. O objectivo 
do estudo estava claramente identificado na folha de rosto do questionátio e o seu 
preenchimento era facultativo. Como parâmetro de selecção dos mesmos ficou estabelecido 
que seriam anulados os questionários que l:stivessem incompletos ou incorrectamente 

pteenchidos. Este princípio levou ao apuramento de 1111 questionários que constituem a 
nossa amostra e a base do nosso trabalho. 253 
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Foram seleccionados os testes estatísticos e a análise de dados adequados aos objenivos '.'1J1 

vista. No tratamento dos dados foi utilizado o programa SPSS 9.0 pata Wlindows. 

CARA(j:TERIZACÃO DA AMOSTRA 

No que diz tespeiro à variável sexo, a nossa amostra tem uma distribuição quase equi Laciva. 

Dos 1111 sujeitOs, ')0,6% são do sexo feminino e 49,4% são do sexo masculino. A idade 
média é de 41 anos, s<:ndo a idade mínima de 22 e a idade máxima de 69 anos. :::;ão, 
maioritariamente, casados, e têm em média um filho. São essencialm<:nte professore:; 
(independentemente do grau de ensino) que optaram por este tipo de ensino, yucr pa';) 
obterem a licenciatura, quet para complemento de habilitações, qu<:t ainda paia a 
profissionalização. Frequentam este sistema de ensino, em média, há cerca de 2 ano~. 

INSTRUMENTO 

Para estudar o pad'metro ati rude construímos um questionário com uma estrutura de escala 
de likert cuja variação se situava entre 1 (discordo bastante) e '1 (concordo bastante) 
relativamente às afirmações que lhe eram apresentadas. A construção deste questionário até 
à sua forma definitiva passou por diversas etapas. Num primeiro momento optOu-se por 
apresentar, a um conjunto de aprendentes, 3 questões dl: r<:sposta aberta relativas a aspectOs 
do ensino a distância. O estudo das respostas ao questionário abettO permitiu definir as 
categorias de tespostas que, depois de analisadas, levaram à elaboração de uma grelha para a 
construção do questionário. Depois de sucessivos pré-testes e das respectivas análises 
psicométricas chegou-se à vl:rsão ddiniva. O instrumento final é compostO por 18 itens 
distribuído por 4 factores conforme se pode constatar pela tabela seguinte: 

Tabela 1. Operacionalização dos faCtores do questionário de ati rudes 

ED - Desorganizador 

ED - Facilitador 

ED - Relacional 

I 

ED - Instrumental 

.'. -~ - 254 

AspectOs negativos e desorganizadores do Ensino a 
Distância. 

Aspectos facilitadores existentes no Ensino a 
Distância. 

AspectOs ligados às relações que se podem, ou não, 
estabelecer entre aprendentes-docentes-Univetsidade 
e suas consequências. 

Itens ligados excl usivamente aos lilStrumenros 
utilizadas neste sistema de ensino. 

5 itens FI 

7 itens F2 

4 itens F3 

2 itens F4 
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RESULTADOS 

Vamos proceder à apresentação dos resultados em dois momentos. Num primeiro momento 
iremos analisar Oquestionário em termos gerais e, num segundo momento, procederemos à 
apresentação dos resultados relativos ao comportamento deste factor com as variáveis 
motivação e sexo dos aprendcntes. 

Antes de passarmos a apresentar os resultados obtidos entre o factor atitude e os parâmetros 
enunciados em epígrafe começaremos por representar graficamente os pontos máximos, 
mínimos e médios correspondentes quer aos valores teóricos, quer aos valores observados 
relativamente ao parâmetro Atitude, no total. Seguem-se, então, os resultados alcançados 
nas diferentes análises efectuadas relativamente às variáveis em estudo. 

Figura 1. Representação da escala de atitudes (amplitudes teórica e observada). 

Amplitude teórica 

18 25 45 50,8 69 n 
~ I ~ 1-1l- I ' 

---------------..
[18 - 72J - Amplitude teórica Amplitude observada
 
[25 - 69J - Amplitude observada
 
45 - ponto médio teórico
 
50,80· ponto médio observado
 

Como pudemos constatar pelos valores expostos no gráfico, existem diferenças entre os 
valores teóricos preconizados pela escala e os valores reais alcançados na amostra. Ou seja, a 
amplitude do intervalo teórico é superior à amplitude do intervalo observado, não existindo 
também coincidência nos pontos médios calculados para esta escala. Verifica-se que o ponto 
médio observado é superior ao ponto médio teórico. Em suma, na amostra não se verificam 
atitudes radicais, quer no sentido negativo, quer no sentido positivo, existindo, no entanto, 
um deslocamento do POntO médio, relativamente ao teórico, no sencido mais positivo. 

Passemos agora a apresentar os resultados relativos a cada um dos factores que constituem 
esta escala, em termos gerais - Tabela 2. 

Tabela 2. Estarística descritiva dos factores 

Factor 1 
Minimum Maximum Média Desvio Padrão 

5 20 12,10 3,109 
Factor 2 11 28 23,81 2,560 
Factor 3 4 16 9,15 2,249 
Factor 4 2 8 5,88 1,319 
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Vejamos agora como é que a nossa amostra se comporta no que diz respeito à variável razão 
porque se encontra a estudar. Relativamente a esta variável eram-lhes dadas 3 opções de 
resposta, obtenJo cada uma delas os seguintes valores. 

Tabela 3. Frequência e % da variável Razão .. 

Razão 

Freq. % 

Opções Pessoal 370 32,7 
Profissional 700 61,9 
Accualização 61 5,4 

Os valores da Tabda 3 são claros quanto a esta distribuição. Vimos, assim, que a grande 
maioria dos indivíduos se encontra a estudar e, recorre ao Ensino a Distância, por razões de 
ordem ProfiJSional. Em 2.° lugar, mas numa posição bastante inferior, estão as razões de 
carácter estritamelte PeJSoal. Em último lugar e com uma expressividade quase nula está a 
opção Actualização de Conhecimentos. 

De acordo com estes dados podemos aglutinar estas opções de acordo com o tipo de 
motivação que lhe está subjacente. Desta forma surgiram duas categorias - Motivação 
intrínseca, que engloba as categorias Pessoal e Actualização e a Motivação Instrumental, que se 
reporra à categoria Profissional. 

Depois de apresentados os dados gerais quer da escala de atitudes, quer das razões que levam 
os indivíduos a rctomarem os seus estudos, vamos passar a apresentar os resultados obtidos 
a partir do cruzamento destes dois aspectos - Tabela 4. 

Tabela 4. Média e desvio padrão da Atitude em função do tipo de motivação 

Motivação 
Motivação Intrínseca Motivação Instrumental 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Total 
FI 
F2 
F3 
F4 

52,03 
12,52 
24,26 

9,29 
6,12 

6,119 
3,116 
2,250 
2,335 
1,196 

50,14 
11,90 
23,53 

9,08 
5,74 

6,563 
3,090 
2,691 
2,178 
1,368 

Como podemos constatar as médias obtidas, quer para o geral, quer em cada uma das sub
escalas que compõem o nosso questionário, apresentam valores mais elevados quando se 
encontram na categoria Motivação Intrínseca. A partir dos valores desta tabela procurámos 

Il~[f I[ JI m[[[m[]1 ~mlml [[~m [I[~[])[I[~m[m[ IW[II[j[~mu. nm mI m[mm ~ I[m r 
para esrudar este parâmetro. A tabela 5 dá-nos conta dos valores significativos bem como O 

256 valor da probabilidade. 
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~àbda 5. Valor da estadstica T 

Análise 
Atitude X Motivação 

Escala Valor Significância Probabilidade 

<+Mlnt> <-Mlnst> Torai 4,902 S 5%00 
<+Mlnt> <-Mlnst> Fl 3,268 S 1%0 
<+Mlnt> <-Mlnst> F2 4,851 S 5%00 
<+Mlnt> <-Mlnst> F4 4,869 S 5%00 

Estes valores permitem-nos afirmar que as diferenças de médias são significativas em todas 
as escalas, com excepção para a escala FJ, ED - Relacional. 

A questão que surge de seguida é a seguinte: Será que o sexo dos indivíduos pode influenciar 
a forma como estes encaram o ensino a distância) Para dar respos:a a esta questão 
procedemos ao tratamento e análise dos dados em função do parâmetro sexo dos indivíduos, 
Os resultados que se seguem dão-nos conta disso. 

Assim, a tabela 6 apresenta os valores médios obtidos para cada um desti"s factores. 

Tabela 6. Média e desvio padrão em função da variável sexo 

Sexo N Média Desvio Padrão 

Atitudes Total Feminino 562 50,42 6,451 
Masculino 549 51,19 6,483 

Factorl Feminino 562 11,86 3,160 
Masculino 549 12,35 3,039 

Facror2 Feminino 562 23,74 2,678 
Masculino 549 23,88 2,433 

Facror3 Feminino 562 8,96 2,300 
Masculino 549 9,34 2 181 

Facror4 Feminino 562 '5,88 1,330 
Masculino 549 5,89 1,308 

Podemos constatar que existem oscilações nas médias em cada uma das sub-escalas, bem como 
na atitude geral. Importa agora perceber até que POntO estas diferenças são estatisticamente 
significativas. Para estudar este parâmetro mais uma vez recorremos ao teste T, teste de 
diferença de médias e os valores obtidos encontram-se descritos na tabela que se segue. 

Tabela 7. Valor absoluto da estatística 7 

Análise 
Atitude X Sexo 

Escala Valor Significância Probabilidade 

<-F><+M> Toral 1,992 S 2,5%0 
<-F><+M> FI 2,655 S 5%0 
<-F> <+M> F3 2,838 S 5%0 
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De facto, a variável sexo influencia a forma como os indivíduos se relacionam com o ensino 
a distância, de uma forma geral, disso nos dá conta o valor obtido pelo teste T para o 
total. Também podemos observar diferenças significativas na escala ED - Desorganizador 

e ED - Relacional. 

CONcLUSÕES 

A atitude funciona não só como a representação da realidade, como também da emoção, que 
a ela ficou associada. Mais importante que a própria situação é a forma como cada um a 
percepciona e interioriza. E é a partir dessa forma interiorizaJa que os sujeitos vão pautar a 
sua relação e, consequentemente, o comportamento para com o objecto atitudinal. 

As atitudes não nascem de forma espontânea. Pelo contrário, elas são produtO do processo de 
socialização e são influenciadas pelas pessoas ou grupos significativos na vida de cada um. 

A própria Instituição, como um todo onde o processo decorre, é, sem dúvida, desencadeadora 
de atitudes nos aprendentes; são-no igualmente o tipo de ensino ministrado, a ptoposta 
curricular, a aprendizagem e o estudo, bem como a carreira e a qualificação profissional. 

Como já referimos anteriormente os indivíduos, de uma forma geral, apresentam uma 
atitude positiva face ao sistema de ensino a distância. Esta forma geral de se situar face ao 
ensino a distância não é uniforme e apresenta nuances lJue advém de factores como a 
motivação inicial com que têm que recorrer a este sistema de ensino, assim como o sexo dos 
indivíduos. Podemos então dizer que, apesar de se estabelecer uma relação favorável entre 
este f;rupo de aprendentes e o ensino a distância, este tipo de relação não se encontra 
correlato, de igual forma com tOdos os parâmetros em análise. Existem dentro das diferentes 
vertentes analisadas formas diferenciadas de estar e de se relacionar com ele. 

A razão, que nort(:ia um aprendente a continuar ou a retomar o estudo, faz posicionar os 
sujeitos de uma forma diferente. Não é de estranhar que os aprendentes, cuja motivação para 
estudar seja intrínseca, parram deles próprios para chegarem até eles mesmos, apresentem, 
no princípio e no final do processo, uma postura mais favorável face ao ensino a Jistância. 
Isto relativamente a aprendentes cuja iniciativa está bem longe de ser pacífica e não se 
enCOntra no próprio. Em ambas as situações o ensino a distância é o caminho que permite 
alcançar o objectivo proposto. O que destrinça estas duas verrentes é o faCto de numa delas 
O iniciar da caminhada ser feito por iniciativa própria e de, no outro caso, ser imposto. 

Encontramos estas diferentes posturas quando do estudo da variável sexo dos aprendentes. 
Apesar dos aprendentes do sexo masculino apresentarem uma atitude geral signjficativamente 
superior aos aprendentes do sexo feminino, são estes que menos valorizam os aspectos menos 

boJlHJ~ j~Ue IlHeml ~J e~lln, ~l~ J!~b II jlml~ l~UU ~Il~ fln~ JI ~U 1~lIm ~ 
relacionamento directo, de terem que procurar o apoio e o esclarecimento das suas dúvidas 
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Em suma, as atitudes definem o tipo de relação que uma pessoa mantém com algo, quer seja 
uma pessoa, uma coisa ou uma situação. Como fonte de conhecimento, que ajuda a 
constituir as atitudes e a pautar a relação para com o objecto atitudinal, temos a experiência, 
com os referentes, tanto cognitivos, como emocionais, e os comportamentais, experiência 
essa que permite situar os objectos num contexto significativo. Por este facto achamos serem 
de extrema importância não só as estratégias de actuação que a Instituição Educativa 
desenvolve, para garantir o sucesso dos seus aprendentes mas também o seu próprio sucesso. 
Essas estratégias devem estar de acordo com a realidade que nos envolve com o intuito de 
prevenir situações em que o clima afectivo possa ser menos favorável. 
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Grand Prix - Race Teams: Mundo Virtual 
Multiutilizador de Corridas de Automóveis 

Vitor ~-:ardoso, Catarina Cardoso, Mogens S0rens 

ABSTRACT 

Grand Prix is a 3D Multi-user Car Racing 'V70rld. Inirially creatcd to demonstrate the 
technology's potential to students and motivate investigation on virtual realiry, conceived 
in VRML!X3D and navigated trough a browser (+plug-in) is avuilablc on-line, via Web. 
The action takes place is a race track with 3.7 km where visitors pick cars anJ challenge one 
another, participating in races, or against the 2 robot cars always ready for a dcfy. 

KEVWORDS 

3D, VRML, X3D, Avatars, On-line Games, Collision, Racil1g, ':::ars. 

RESUMO 

Grand Prix é um mundo virtual em ambiente 3D multi utilizador de corridas de 
automóveis. Criado inicialmente para demonstrar as pmencialidades destas tecnologias aos 
estudantes de Informática e motivar a realização de projectos e invr~tigação em realidade 
virtual, foi concebido em VRMLlX3D, é visualizado num navegador Internet (browser) e 
está disponível on-line, via Web. A acção passa-se numa pista de corridas de automóveis com 
3.7 km onde os visitantes escolhem um carro e se desafiam uns aos our~os ou aos 2 carros 
robot sempre disponíveis para qual(]uer desafio. 

PALAVRAS CHAVE 

3D, VRML, X3D, Avatares, Jogos C'n-lille, I":olisão, Corridas, ::arros. 

I. INTRODUCAO 

Após um período de entusiasmo na década de 90, o VRML foi votado ao quase esquecimento 
e abandono pelo 3D business (Pesce, Mark, 2004). No entanto, pelo facto de ser Llm "open 
standard" de concepção amigável e informal, por funcionar relativamente bem quando em 261 
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forma de plug-in (a maioria dos que existem são gratuitos) para navegadores Internet e 
também por ser relativamente modesto nas exigências de largura de banda, foi-se 
mantendo nos currículos académicos e na área do Chat 3D Multiutilizador onde algumas 
empresas (ex: blaxxun.com) criaram extensões específicas, muito oportunas e úteis a quem 
desenvolve e/ou comercializa este tipo de mundos virtuais (ex: Cybertown). 

o aparecimento ainda recente do Standard X3D, como evolução do VRML, tem suscitado 
um renovado interesse (embora ainda moderado) por esta tecnologia, tanto da parte dos 
utilizadores como da "indústria" informática. 

Embora tenham aparecido ao longo do tempo alguns exemplos impressionantes criados com 
esta tecnologia, eles são frequentemente "demos" das empresas que construíram hrowsers ou 
programas de edição e a grande maioria dos objectos/mundos que eoc·ontramos na Internet 
são, com algumas excepções, aplicações relativamente estáticas (i.e., modelos de objectos ou 
cenas 3D essencialmente contemplativas) ou simplistas desta tecnologia. Com o Grand Prix 
quisemos mostrar (primeiro aos nossos alunos, mas também à comunidade do 3D) que com 
programação específica (neste caso o destaque vai para a motorização dos veículos) podemos 
dar aos mundos em VRMLlX3D dimensões Jinâmicas, tornando-os vivos c desafiantes ao 
nível dos jogos 3D de ambientes proprietários. 

Uma inspiração fUildamental deste trabalho foram, como é evidente, os jogos de corridas - a 
sua arte, (por exemplo a criada por Sean Vollmer e Neil Bainbridge para jogos da Image 
Space Inc [www.imagespaceinc.com}). sons e emoções - ainda que um mundo virtual 
multiutilizador tenha outras dimensões de sociabilidade que vão para além da estrita 
componente lúdica do jogo, como se pode ver visitando o site do Grand Prix em 
www.odisseia.univ-ab.pt/grandprix. 

II. CONCEPÇÃO GERAL DO MODELO 3D 

Iremos neste artigo abordar !Í aspectos/componentes: 

1) A pista (circui to)
 
2) O mundo físico com o décor envolvente à pista
 
3) Os avatares humanos
 
4) Os automóveis
 
5) A programação dos aspectos dinâmicos do Mundo
 

III. () CIRCUITO 

Um elemento de base na criação de um mundo virtual de corridas de automóveis é a pista, 
262 cuja concepção deve obedecer a um conjunto de normas específicas (FIA, 2005). 
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Figure 1. Modelo base da pisra Grand Prix, com 3.7 Kms. 
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Esre modelo de pisra com 3. 7 kms baseia-se em modelos reais já usados em jogos de corridas 
e foi recriado num programa de concepção 3D, VizX3D (Fig. 1). 

IV. O DÉCOR GERAL DO MUNDO VIRTUAL 

Muiros jogos 3D dão mais imporrância aos pormenores dos objecros que esrão na pisra e que 
o jogador vê de perro que ao cenário envolvenre. Não é grave, pois em regra o jogador esrá 
confinado ao espaço da pisra e para além dela só pode ver o que se vislumbra por cima das 
barreüas larerais de prorecção. Por vezes, em casos limire, o cenário quase nem exisre, 
limirando-se a um conjunro de imagens de horizonre (backp,l'Ound box). 

Nestes mundos virruais multiutilizador em que o Grand Prix se insere (também conhecidos por 
ChatOs 3D), os visiranres estão habituados a ter liberdade de movimenros para explorar roda a 
cena (WALK, FLY, erc.) e não só a pista (como nos jogos), daí que os cenários devam ser o mais 
possível completos e convincentes. Desre modo consrruímos na envolvenre à pista não apenas os 
elementos técnicos direcramente relacionados com ela, como as boxes e as bancadas dos 
espectadores, mas rambém outros elemenros de cenário: vegeração e paisagem natmal, lagos, 
mar e outras construções (tendas, horéis, erc.) onde os visiranres do ciberespaço poJem "passear" 
com os avarares "pessoais" e conversar (char) quando não esrão a comperir (fig. 2). 263 
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Figure 2. Vista geral da envolv<:nte física e áteas técnicas. 
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o modelo da pista (1'ig. 2) foi construído "sobre" os bancos de areia de uma ilha (Ilha Grand 
Prix) para criar a sp.nsac:ão mais realista ele mundo "infinito" onde o visitante não vê onde 
acaba o mundo, (i.e., os limites ria área construída em 3D). Numa ilha isolada essa ilusão de 
espaço infinito é mais fácil de conseguir se usarmos o mar como envolvente. Este efeito 
também poderia ser obtido em "terra firme" usando aí outras técnicas como por exemplo o 
nevoeiro na orla do mundo, scripts que trazem de volta o visitante quando ele se aproxima 
"perigosamente" dos limites ou scripts que aumentam gradualmente o mundo à medida e no 
sentido em que o vi~itante se vai deslocando. 

v. )51 AVATARES HUMANOS 

A expressão "avatares humanos", <:mbora pateça redundante, tem neste mundo tazão de 
ser, pois como se vetá, nomeadamente na secção a seguir a esta, nem todos os avatates são 
necessariamente humanóides, podendo assumir outras formas e nomeadalnenre a de veículos. 

Dado que há algl-ns problemas associados à utilização de capacetes VR (desconforto, 

'~m~'~~1 mi] ~ Imm~~ ~ill iillmim~~ J~ (illwm ~~ill ~~~~llmm[1 m~~~~~ @Im~m ~m 
utilização dos Avatares. É uma técnica semelhante: à usada nos jogos de acção e aí conhecid8 

264 por third persou Vie1I (Rouse, Richard, 1999). 
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Figure 3. Juiz da corrida agitando a bandeira. 

Os visitantes destl:s mundos multiutilizador já trazem normalmente o seu própl'io avatar 
(alojado num espaço web de acesso livre), que para muitos funciona como identidade. 
Para além de haver diversos sites na Internet onde são disponibilizados avatares, não é 
muito difícil criá-los pois os principais programas de concepção 3D permitem conceber 
figuras humanóides que respeitam os principais standards (H-anim) (Humanoid 
Animation Working Group, s.d.) e podem ser usadas quer nos jogos quer em mundos 
virtuais do tipo dos que temos vindo a falar. Há também produtos específicos para criar 
humanóides de uso geral (ex: Poser) ou para uso específico em ambil:ntes VRMLlX3D 
(ex: Avatar Studio). 

A necessidade de figuras humanóides animadas e controláveis também não se limita aos 
avatares dos utilizadores. O próprio décor do mundo virtual pode incluir figuras humanas 
como cenário. Isso acontece no Grand Prix com os juízes e assistentes da corrida e poderia 
também ser o caso dos espectadores das corridas (mas não foi, porque neste mundo usámos 
para os espectadores uma técnica mais simplec. C' menos exigente em procc;samento, também 

utilizada em jogos, que COllslste em colar imagens de pessoas ajam de dels dimensões, que 
se necessário podem rodar, ou mover-se, para uma ilusão mais perfeita). 

Os juízes encontram-se na linha de partida (' ao longo da pista, tendo uma programação 
interna básica que lhes permite reagir a determinados eventos do mundo como a 

partida/chegada e a aproximação nos carros aos vários POStOS de vigil~ncia, dispersos ao 
longo da pista, onde os avatares fazem sinais com a bandeira. 265 
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VI. S AUTOMÓVEIS 

Os autOmóveis são constituídos por triângulos e sctipts de controle - como os outtOS 
objectOs 3D do mundo - e as suas formas (shapes) podem igualmente ser criadas em 
programas de concepção 3D. É no entanto mais fácil criá-los em programas especializados 
na concepção de modelos de automóveis para jogos (ex: zmodelet) que dispõem de um 
conjunto de ferramentas melhor adaptadas e permitem criar mais rapidamente estes bólides, 
de raiz ou aproveitando partes de modelos disponíveis. 

Figure 4. A zona das Boxes. 

~ 

:lIIl:IJi!I,

Em outroS mundr.s X3DNRML onde se utilizam veículos controláveis (carros, barcos etc.) 
eles são frequentemente concebidos como mais um objecto interactivo do cenário onde, 
quando necessário, o avatar do visitante é colado ao objecto que pretende manipular, através 
da definição de um vie'Ulpoint (Catey, Rikk e BeB, Gavin, 1997» no próprio objectO e a partir 
daí o utilizador desloca-se com ele ao controlar os seus movimentos. 

Esta técnica apresenta problemas no processo de "encaixar" o avatar do utilizador no objecto, 
266 pois cada utilizador "traz" o seu avatar e alguns podem ser muitO grandes e/ou inadequados 
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para serem colocados dentro de uma viatura, por exemplo I Aquele mecanismo de "colagem" 
tem problemas ainda mais sérios: "cola mal" o avatar ao objectO gerando por vezes, com o 
movimento, uma cintilação lflicker) descoordenada entre avatar e objecto que pode ser 
desconcertante e é muito pouco realisra. No limite pode mesmo descolar o avatat do objecto 
confundindo o utilizador. Por isso no Grand Prix ortOu-se por um mecanismo mais fiável e 
adequado que consistiu em definir os automóveis como Avatares que o utilizador veste no 
mundo, podendo visitar as boxes e escolher/trocar entre os vários carros aí disponíveis (fig. 4). 

Para maior realismo os autOmóveis foram dotados de uma programação que lhes permite 
rodar e orientar as rodas e volante, ter movimentos dinâmicos laterais e longitudinais da 
carroceria e em alguns carros os condutOres também se mexem no habitáculo de acordo com 
os movimentos da viatura. 

Uma das novidades que introduzimos (tanto quanto sabemos, pela primeira vez nesta 
tecnologia) foi a reflexão da colisão entre avatares para comportamentos emre eles e/ou com o 
mundo. O plug-in BlaxxulI Contact já detecta a colisão entre avatares mas, pelo que sabemos, 
apenas por processos internos e por não haver wn métOdo prático e/ou eficaz de recuperar este 
evento entre avatares, a colisão entre eles não é aproveitada como input de outros eventos, 
nomeadamente ruídos de colisão e deformações. Em Grand Prix resolvemos a questão com um 
novo método que consiste em definir o corpo físico dos avatares (i.e., as respectivas shapes) 
dentro da zona partilhada (Shared Zollt,'Shared fvetlt) do ambiente multiutili/ador (fig. 5) em vez 
de fora dela como normalmente é feitO. Com este procedimento foi-nos possível, com os 
métodos disponíveis para a Shared Zone, captar os eventos das colisões entre avatares e reflecti-las 
para comportamentos do mundo e/ou dos avatares de outros utilizadores. 

Figure 5. Definição dos avatares dentro da zona partilhada de eventos (Shared Event). 
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VII. A PROGRAMAÇAO DO MOTOR E DOS ASPECTOS 
DINÂMICOS E MUlTIUTllIZADOR 

A programação, inteiramente desenvolvida em VRML, VRMLScript e Javascript, foi uma 
componente crucial neste projecto e, rara além das normas do Standard VRML, tirámos 
partido das extensões multi utilizador do plug-in BJaxxun Contacto Porque não existiam 
Olttros mundos com estas características em VRMLlX3D foi necessário criar de base muitas 
das soluções e reinventar algumas outras para que pudessem funcionar sobre esta tecnologia 
de forma relativamente fiável e verosímil para os utilizadores. 

Embora a maioria dos programas de cOl1cC'pçãu 3D incluam algumas possibilidades de associar 
scripts básicos de COntrole e animação aos objectos que exportam, essas possibilidades tem sido, 
pelo que conhecemos e por enquanto, bastante limitadas relativamente à exportação para 
X3DIVRMi. 

A criação de mundos dinâmicos continua a exigir uma programação complexa que os editores 
de formas 3D (shapes) não suportam e que tem de ser feita à posteriori pelos processos clássicos 
de programação. Pelas razões já apontadas, grande parte da programação foi desenvolvida de raiz 
para este projecto, orientando-se sempre que possível pela bibliografia disponível (Blaxxun, 
2002 e Carey, Rikk e Bel!, Gavin,1997). 

Figure 6. Porsche acelerando no circuito - zona entre a lagoa e a praia . 

•
 
_--J 

Um aspecto a que demos atenção particular foi à "simulação" do movimento automóvel. Não 

]C prcrcndin Umll JlillUln~no illC[nl1lm flroroun dc um ripo pnr(J[ulnr de ieímlo ou l1n~~(1 
mas um "motor" geral que mesmo com as limitações de ser desenvolvido com base em 

268 linguagens de script (menor eficiência e rapidez) pudesse ser utilizado não apenas com os 
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fórmulas, mas com diversos tipos de veículos que podem competir neste Grand Prix 
(exemplos na::; figuras 1, 6 e 8), imitando os movimentos normalmente esperados Ce sons 

associados), como a aceleração, a derrapagem, os impactos etc., e fosse suficientemente 
convincente c adequado ii realização de corridaê em ambientes multiutilizador com pelo 

menos cinco competidores em pista (o que era até há pouco tempo a norma para muitos 
jogos online que começavam a despontar). Na prática é possível, "em dias de enchente", 

haver mais dt uma dezena de competidores e tudo correr como esperado. 

Figure 7. Painel de configuração dos devices de input. 
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Um aspecto a destacar tem a ver com o tamanho em termos de área consrruída que um 

mundo destes pode ter (cerca de1 km2 de área construída e paisagem, fig. 6, excluindo o 
mar circundante) e a necessidade de uma programação específica que deve satisfazer dois 

objectivos: (1) Ter um programa com tamanho controlado por causa do tempo de download 
e (2) ser suficientemente leve em funcionamento para não pesar no desempenho. O código 
do Grand Prix no formato VRML comprimido (gzip) que é acedível no site Web foi 

optimizado e tem menos de 200 Kbytes (excluindo as texturas) e, para não pesar na 

performance, foi construído de acordo com técnicas de LOD (Levei Of Detail) e Switch 

(Carey, Rikk e Bell, Gavin, 1997) que permitem ligar e desligar o processamento de certas 

partes da pista, ou pormenores dos objectos, quando não estão no horizonte visível ou se 
encontram muito afastadas para serem perceptíveis. O processador fica assim mais liberto 

para realizar as operações relacionadas com os aspectos dinâmicos do mundo. 269 
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o ambiente multiutilizador é possível de criar desde que tenhamos um servidor especial 
(neste caso o Blaxxun server) para gerir as comunicações, o posicionamento dos avatares 
(humanos, carros e outros) no mundo e os eventos partilhados (perceptíveis pelos vários 

utilizadores envolvidos). Felizmente, para quem não dispõe de um servidor destes, a Blaxxun 

disponibiliza gratLitamente o seu próprio servidor aos criadores de mundos que, a partir do 
site web de cada um, podem configurar o mundo de modo a utilizar o servidor da Blaxxun 

para controlar as comunicações e demais eventos multi utilizador. 

Um outro aspecto a referir tem a ver com a detecção da colisão entre avatares no ambiente 
multiutilizador de Grand Prix. Note-se que falamos de colisão entre avatares e não de 
avatares com objecros. Embora tal esteja implementado no código compilado do plug-in 

Blaxxun Contact, não o encontrámos documentado (Blaxxun, 2002) (nem exemplos de 
aplicação em outro mundo) e sem isso as colisões entre carros (avatares) eram "silenciosas" 
por não haver meio de detectar o evento e activar os comportamentos normalmente 

associados, como por exemplo o som (ou a deformação da carroçaria). Porque colidir em 

silêncio com outros carros é pouco realista e não havia nada anteriormente desenvolvido que 

pudéssemos integrar no nosso código, criámos um um método nosso já referido atrás 
(definindo o corpo físico dos avatares, as suas shapes, na zona partilhada - Shared Zone/Shared 

Event - do amhiente multi utilizador). Assim, usando os métodos da Shared 2one, foi possível 
obter a informação necessária e controlar o som da colisão, abrindo-se caminho para ourras 

possibilidades como a deformação das viaturas e do próprio mundo na sequência das colisões 
(a deformação não foi utilizada no mundo que está on-line). 

VIII. ASPECTOS DE INTERFACE E SUPORTE AO UTILIZADOR 

Ao entrar no site Web do Grand Prix o visitante encontra primeiro imagens, um clip vídeo e 

um texto introdutório (Cardoso, Catarina, 2004) que dão as noções básicas de funcionamento; 

depois é convidado a instalar o plug-in Blaxxun Contaet antes de entrar no Mundo 3D. 

No ambiente 3D vê-se imerso num mundo multiutilizador onde interage com avatares de 
outros visitantes e comunica através de chat e voz de síntese (Inglês). A informação relevante 
está disponível na cena e em certas situações é oportunamente projectada no écran (ex: 
anúncio de corrida, mudança de avatar, etc.). Um painel de controle, sempre visível, permite 

ter à mão os comandos principais: ligar o motor do carro, tornar o avatar visível, activar a janela 
de ajuda, rear view, etc. Através de um menu popup o utilizador pode escolher/configurar o 
device (fig. 7) com que pretende conduzir o automóvel: teclado, rato ou joystick (este modo 
também é compatível com os populares volantes). 

oº ulDiramQº QºcolhQm um amomóuQl (dQ QmPQ muáplm dlº~oníuQIº naº MMQº, fig. 4) Q 
desafiam-se uns aos ourros e/ou aos 2 carros robot sempre prontos para aceitar o desafio de 

270 uma corrida' 
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IX. ONTRIBUTOS 

Para além de pequenos exercícios, pouco significativos, não tivémos conhecimento, quando da 
criação de Grand Prix, de outro mundo desenvolvido em VRl\1l/X3D Multiutilizador sobre o 
tema corridas de autOmóveis. Neste sentido, Grand Prix surgiu como uma aplicação única nesta 
tecnologia. Como tal, tiveram de ser desenvolvidos de raiz algoritmos e soluções específicas de 
implementação, nomeadamente o motOr dos automóveis e o método para transmissão da 
informação sobre as colisões entre avatares, para além de uma multitude de pequenos controles. 

Destacamos a relação entre dimensão, complexidade e performance conseguida neste mundo: 
significativa dimensão espacial (pista de 3.' km construída em pormenor mais a paisagem 
circundante de uma ilha e mar) e sofisticação da implementação que foi possível obter com 
esta tecnologia e num mundo dinâmico e multiucilizador, por meio da depuração de 
redundâncias, compressão e algoritmos utilizados (o código cabe em menos de 200 KBytes), 
evitando assim atraso:.; de carregamento (download) ou de processamento (no lagging). 

A anterior escassez, em VRML/X3D, de aplicações dinâmicas sofisticadas contribuía muito 
para uma certa noção geral disseminada (o próprio Mark Pesce, um dos criadores do VRML, 
o admite [Pesce, Mark, 2004}) de que era pouco viável ou prático consttuir mundos 
complexos e dinâmicos em VRML que se aproximassem do nível que conhecemos oos Jogos 
3D. Neste sentido, Grand Prix contribuiu para alargar os limites da aplicabilidade destas 
normas recnológicas ao demonstrar a possibilidade prática de se consttuírem mundos virtuais 
complexos, com elevado dinamismo e em ambiente Multiutilizador usando linguagens e 
normas abertas como o VRML/X3D e o JavascriptNRMLscript, sem necessidade ou obrigato
riedade, em muitas situações concretas, de se recorrer a ambientes proprietários de desenvol
vimento, de jogos por exemplo. 

Figure 8. Grand Prix no sitt Blaxxun.com 
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o contributo de Grand Prix como demonstração e ampliação dos limites de aplicabilidade 
do VRMLlX3D a ambientes dinâmicos e jogos on-line foi entretanto reconhecido em sites 
especializados (ex: http://www.web3d-fr.com) e pela própria Blaxxun (www.blaxxun.com, 
criadora de um dos plug-in VRML- multiurilizador de referência: o Blaxxun Contact) ao 
incluir Grand Prix na sua lista de mundos exemplo (Fig. 8). 
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ABSTRACT 

This paper outlines the way in which the X-TEC (Techno-Didactical Extension for 
lnsrruetion/Leaming Based on Computer) model is used in the developmenc of educational 
software in order to strengthen the potencial quality of e-Learning systems. 

The aim of the presenc paper is to describe the deploymenc phases of the X-TEC mod",l and 
its global evaluation. For the evaluation of our educational software systems based on X-TEC 
model we propose a generic quancitative evaluation framework. 

1. INTRODUCTION 

Modem information and communication technology renders new ways of organizing teaching 
and learning processes, which are independenc of time and space. 

E-Iearning has been described as the 'use of elecuonic technology to dt.:.liver, suppore anel 
enhance teaching and learning' [Learning Technologies, 2003]. 

Despite the theoretical benefits that e-Iearning systems can offer, difficulties can ofren r.ccur 
when systems are designed with out consiJeration of learner's charaeteristics [Frredman and 
Liu, 1996; Liang and McQueen, 1999l 

ln general, educational software systems are based on methodological approaches which are 
fundamencally concerned with processes or data. Their lifecycle is s.lpporeed on twO 
differenc and inelependenc stages: insuuctional design and technical developmenc. 

To evaluate the educational software systems based on X-TEC model we propose a generic 
Quantitative Evaluation framework (QEF). This framework may also be applied to evaluare 
other Educational Software Developmenc Models (ESDM), allowing for a direct comparison 
between differenc tools. 275 
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The Quantitative Evaluation Framework (QEF) and the Techno-Didactical Extension for 
Instruction/Learning Based on C:omputer (X-TEC) morlel are based on the paradigms of 
software engineering applied to the construction of educational software. 

The Quantitative Evaluation Framework evaluates the Educational software quality on a 
three dimensional space. Each dimension aggregates a set of factors. A given factor is a 
component rhat represenrs the system performance from a particular point of view. 

The quality of a given system is definl:d in a tri-dimensional Cartesian quality space and 
measured, in percenrage, relatively to a hypo[hetically ideal system, represenred in our 
quality space. 

This Quanritative Evaluation Framework may also be applied to evaluate other educational 
software allowing for a comparison hetween different rools. 

This orientation is very importam due to the high quality demand placed upon educational 
systems. 

2. MOOEL STRUCTURE 

The x-TEC mudeI presems two overlapping extensions: instructional model and learning 
environment. This model promotes an interactiun between these two extensions, allowing 
the rleployment of a common development platform, represented in fig. 1. 

Figure 1. X-TEC platform. 

~,Ú\lti:l!I~;j~ L!!ar!ling En'lírolmlenl ~ 
X-l1~C Icarning cnvironlllcnt

;) """"hb !.= 
p I ~ R _ Qob 

l~ I~,,- l .....~ n.- X-TEC blended proccss 
T 

1.. ::=:--:' -....:.-\ 

u 
'" __ homdonll 
Y - ~~ 
p 

X-TEC main aClOts :.~ 

,-".~~ X-TEC ConccptlJ<ll !nodel 

,-,~, 

x-TEC archilccturc 
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This platform has quality factors settled on a multifaceted conception dcscribed by a set of 
internal and external factors. 

-TFC PLATFORM AND STRUCTURE2.1. 
X-TEC modd should leverage the educator's creativity and make possiblc a better vision of 
lnformation Technology on Educational Systems, guaranteeing a new related perspective 
which is represented in the following srruerure: 

Ides; Is iI a good idea lO be implemenled? 

Objectives; 

Didactics 
strategies id 
Planníng 
Costlbenefil 
estimate 
Requirement 
analysis 

Educational 
software 
architecture; 
Implementation; 

F..ducatiol1al 
software evalllatioll 

larget id; 
Support materiaIs;
 
Instmclion;
 
Evaluation
 
(based on Allessi Trolip stralegies);
 

aClivities chronogram
 
ESlimate lhe cosl!benefil 01" the
 
educational software
 
(funclional and non functionaJ)
 
Implernenlation feasibility;
 
Developmcnl model;
 
Melaphor id;
 
Actor" s id;
 
Aclion lablc;
 

Three lier architeclure.
 

Data base slmclllre id;
 
Relational data model;
 
Interaction diagrarn;
 
Screen archileclllre;
 
Key screen;
 
Dialogue id;
 
Educational soft ware prolotype;
 
evalu81e Ule educalional software
 
quality
 

2.2. X-TEC INTER l\IIfNT 

The devclopment team proposed on X-TEC model is composed by twO elements: Educatio
nal System Annalist (ESA)/Sllbject Specialist (SS) and lnformatics SpeciaIist (1S). 

During the development phase a new element may come by: Designer/Alldio visual 
Consulter (AVe) 

The role of the development team is organized as follows: 277 
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ESA/CS - Prototype deve!oper
 
IS - implement explicit messages from educational software scenario.
 
AVC - implement implicir messages from scenario.
 

Implicir messages trigger srudent's reacrions; for insrance, color, objecr screen posirioning,.
 
scenario presentation, images, sound, moving arrow around screen.
 

Explicir messages: sent by the program and explicitly activated by the student; for inst<lnce,
 
menu oprions.
 

The consistent use of implicir messages as a complement of explicit messages will enable a
 
better interaction berween the srudent and rhe educator and between these and the
 
educational software.
 

-- ~2.3. THE x-TEC MAIN ACTORS ~ 
The main actors on X-TEC mode! are the srudent, the program and the educator. 

Student 
uses the edllcational software for learning the subjects. lhe students choosc 
lhe learning environment adapted to their personal characteristics. They 
should be in control of the system. 

Educator is the educational system supervisor 

Educational is the knowledge detainer and adviser. 

Software 

2.4. THE x-TEC LEARNING ENVIRONMENT 

The learning environment on X-TEC model is based on blended learning.The term 
blended learning is used to describe a solution that combines several different delivery 
methods, such as web-based courses and knowledge management pracrices. Ir is used tO 
describe learning thar mixes various event-based activities, including face-ta-face 
classrooms, live e-learning, and self-placed learning. "Learning circuits - American 

~oJje~y fo' nalhll1~ ~ OevelopJ~RL U[J~I~s UU!~I~I Dr [~lli~, CltU, Dl~~~) 
Merrill, Clark and Gery identify five important elements emerging from a blended 

278 process: 
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Live Evenrs 

Collaboration 

Asscssmenr 

Performance 

Support 

MateriaIs 

Synchronous, instructor-Ied learning evenrs in which all learners 

participate at the sarne time, such as in a live "virtual classroom." 

Learning experiences that the learner completes individually, at his own 

space/rythm and in his own time, such as interactive, Inrernet-based or 

CD-ROM training. 

Environmenrs in which learners communicate with others, for examl'le, 

e-mail, threaded discussions or online char. 

A measure of learners' knowledge. Pre-assessmenrs can come before live 

or self-paced evenrs ro determine prior knowledge, and post-assessments 

can occur after live or self-paced learning events ro measure learning 

transfer. 

On-rhe-job reference materiaIs that enhance learning retenrion and 

transfer, including PDA downloads and prinrable rderences, summaries 

and job aids. 

. 

._-..:..-~ 

2.5. THE X-TEC ARCHITECTURE ""'~ - -~-::. ~ 
The X-TEC model is supported by a three tiered architecture [Eckerson 95}: User Interface, 
Rules and Information Repository, according to fig. 5. 

The three tier architecture is used to provide increased performance, flexibiJity, maintainability, 
reusability and scalability while hiding the complexity of distributed processing from the 
end user. 

1st Tier: Interface II is relaled with the scenario identification. 
synchronous and asynchronous 
communication technologies and implicit 
and explicit messages. 
This following elements act on this tier: 
Educational Software; Content Specialist"s 
and Designers. 

2nd Tier: Rules it is related with the virtual abstracted 
organization of the conten!. 
The intervenient on the Rules tier is: 
ILMS  Instruction/Learning Management System 

3rd Tier: Information Repository It will allow for ali the contents, rules and 
interface specifications being stored on a 
warehousing platform. 
The intervenient is: Data Base Management 
Functionality. 
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The ESA bas ro fir rhe educarional sofrware in one of rbese didacrical srraregies. This 
idenrificarion will enable rhe classificarion of rbe educacional sofrware inro rwo classes: 
consulrarion (class 1) and evaluarion (class 2). 

The definirion of rhese rwo main groups obeying specific orienrarion guides conducrs rhe 
ESA ro c:boose a learning srraregy (learning alone or learning by rerroacrion) fOí che 
educational sofrware. 

The ESA plays rhe role of moderaror berween rhe srudenr and rbe educarional sofrware in 
rhis Iearning processo 

The ESA should easily be able ro evaluare rhe srudenr learning process, appealing when 
needed to rhe informarion srored in rhe educarional sofrware darabase. 

Three rier arcbirecrures facilirare educarional software developmenr because each rier can be builr 
anel execured on a separared plarform, rbus making ir easier ro organize rhe implemenrarion. 

3. ~UANTITATIVE EVALUATION FRAMEWORK 

X-TEC model is supported by sofrware engineering goals, principIes and aerions [Pressman, 
2001], [Bares, 2000). 

To evaIuare rhe educarional sofrware sysrems based on X_TEC model we propose a generic 
Quanrirarive Evaluarion Framework (QEF) [Paula Escudeiro, José Bidarra, 2006). This 
framework may also be applied ro evaluare orber Educarional Sofrware Developmenr Models 
(ESDM), allowing for a direer comparison berween differenr rools. 

Educarional software qualiry (ISO 9126 is rhe srandard of reference) [Scaler er aI, 2000] IS 

evaluared on a rhree dimensional space. 

A dimension aggregares a ser of facrors. A facror is a componenr rhar represenrs rhe sysrem 
performance from a particular poinr of view. 

The dimensions of our Cartesian qualiry space are: Funcrionaliry (F); Efficicncy (E) and 
Adapnbiliry (A), represenred in fig. 1. 

Figure 2. Cartesian qualiry space. 
Efficicnc)' 

-+ " p'a 
b 

Functionality 
-+ 

r 
-+ 

e 
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For the evaluation of educational software systems based on the X-TEC model we propose 
a generic quanritative evaluation framework. This framework may also be applied to 
evaluate other Educational Software Developmenr Models (ESDM), al10wing for a direct 
comparison between distinet tools. 

The quality q, of a given system is deoned in our ui-dimensional Cartesian quality space, 
Q, and measured, in percenrage, relatively to a hypothetically ideal syscem, I, represemed 
in our quality space by the coordinates 0,1,1). 

3.1. QUALlTY DIMENSIONS 

The quality space, Q, aggregates, in the dimensions - Functionafity; RfficiemJ and Adapta
bi/ity - a set of factors that measure the relevam characreristics of an ESDM. 

The Functionafity dimension reflects the charaeteristics of the educational software related to its 
operational aspects. It aggregates four factors: feasibility, inviolability, easy of use and imegrity. 

The Efficiwcy dimension aggregates four factors: data strucrure, programming strucrure, 
learning objeets, imperfeetions recovery. 

Through this dimension we measure the system's ability for presenring differem views on 
the course comem with minimum effort. 

The Adaptabifity Jimension is the aggregation of Ove factors: flexibility moclularity, reusability, 
scalability and maimainability. Through them we can measure to what extend the scenario and 
course comem are efficacious - whether they are focused and able to presem differenr 
instructional design theories and differem learning environmem in a common platform. 

The quality for a given system coordinates may be obtained through the application of one 
of several aggregation forms. We will compute these coordinates as the average of the factors 
that comribute to it; the average is simplc and gives the sam<: relevance to all factors. 
Quality dimensions are based on the fol1owing factors: 

Intl'grity
Invioi:lbiJity 

Funetionality 

[as)' of 
Use

InlCrll<"tivity 

F{,:lsibilily 

)RI 
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Dimension Factor Requirement examples 

Functionality Feasibility What is the cost structure of each technology? 
What is the unit cost per student? 
How quickly can courses be mounted with this technology? 
How quickly can materiais be changed? 

Easy of use What are the institutionai requirements, and barriers to 
be removed before this educational software can be 
used successfully? 
What changes in the institution need to be made? 
Does the interaction this technology enables is easy 
to use? 

Integrity Conceptual integrity: Does the models remain true to 
the concept of "objects"? 

Inviolability 
Interactivity What kind of interaction does this technology enable? 

Interface 

Sccnario
Imperf<'cl'ions 
Recovery 

Managcmcnt 
Contcnls 

Data 
Struclurc 

Oala 
I)rogramming 

Dimension Factor Requirement 

Efficiency Scenario Implicitly and explicitly messages 
Data Structure 

I 

I. 

Programming 
Structure 
Management 
Contents 

I 

I 
I 

I 
I 

1~~mf~~[I~~~ 
Recovery 
Interface Key screen; screen architecture 282 
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Flexibility 

Scalllbilif)' 

Dimension Factor Requirement 
I 

Efficiency Scenario Implicitly and explicitly messages 
Data Structure 
Programming 
Structure 
Management 
Contents 
Imperfections 
Recovery 
Interface Key screen; screen architecture 

I 

For each system being developed we will have to identify the importance of each factor to the
 
dimensiono The dimension coordinate is them computed as the weighted mean of these factors:
 

Dimensionj lJp" xfactor.) , ~ (p J = 1 and P. E [0,1]
 

Where:
 

n is the number of relevam factors for the dimensiono
 

Each factor is evaluated by:
 

1
Factorn = ~ x 2: (pr,,, X pc",)

LJP fi! f,f 

Where: 

M is the number of valid requiremems for the factor. 
pr is the weight of the requirement mm 
pC is the fulfi11mem percentage of the requiremem m. 283 m 
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The dissimilariry berween rhe sysrem under evaluarion and ideal sysrem is measured by: 

D +(1- ~~~J f= \ 

Finally rhe qualirj of rhe sysrem is compured as: 

D
Q = 1 - r ' Q E [0,1] 

'l/rt 

or
 

q = (1 - J;) <100 , q E [0,100]
 

The qualiry of a sysrem is measured as rhe disrance bt:rween rhe ideal sysrem (projecred
 
sysrem) and rhe real sysrem (final sysrem).
 

-+ The system quality is in the 
a 

inverse proportion of the 
distance between the Ideal IS 
System (IS) and the Real I Il 
System (RS). -+ 

RS f 
If =OThen~-+ 

e	 If =maxim, max =..r;; 
Then. 

The measure of rhe sysrem qualiry is obrained from a six sreps process: 

1sr - Requiremenr classificarion
 
2nd
 - Facror classification
 
3rcl
 - Resulr evaluation
 
4 rh
 - Dimension rerformance
 
5rh
 - Global deviatlon
 
6 th
 - System quality 

3.1.1. M T A IFICAT 

The ideal sysrem l-as a ser of requiremenrs rhar indicares whar rhe systcm musr do. 

We srart by associaring weighrs to requiremenrs, [O, I] based 00 rhc relevance of the 
requiremenr for rhar particular dimension, according to: 

10 - Fundamental 
284 8 - Very Importam 
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6 - Important 
4 - Necessary 
2 - Optional 
O- Irrelevant 

Figure 1. Matrix of the dimension requirements. 

Requirements 

Pr n 

Pr n 

SUMO 

Prn 

Pr n 

SUMO 

Prn 

Prn 

SUMO 

3.1.2. :ACTOR CLA~CIFICATION 

Each factor contributes to the c1imension vai ue. This contribution is represented by a real 
number, Pn' between O and 1, indicating the relevance of the factor to the dimensiono The 
dimension value is a weighted mean the factor that comrinutes to that dimension 

Dimension = I (P. x factor.) , I (P. ) = 1 and P., E [0,11 . " 

3.1. 3. ,E~ULr EVALlu"TcO 

It is very importam to validate the re'luiremems, so that system performance can be 
accurately evaluated. 

The matrix in fig. 2 shall be fulfilled during the evaluation proCl:ss. Oncl: it is completed 
the system quality is automatically computed. 

Figure 2. Matrix of the factors. 

Dimensiorif j' ~ I'IfJ 
.i; ~i i:f, J 

Requirements 
Factors 

?cm ~ 

, ~.u Pcm ~. -l! I 285 
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3. 1.3. DIMENSION PERFORMANCE 

The performance of a dimension is obtained through, the factors of each Jimension. 

FactOrn = _;: x;: (Pr:n1. x pc",)
Pr m m
 

m
 

And che dimension performance is given by: 

Dimension = I Cp. xjac/OI;,) ,;: (p J = 1 and P. E [0,1] 

3.1.4. GLOBAL DEVIATION 

The global deviatiJn is obtained as the Euclidean distance between our syscem coordinaces 
and the ideal system, whose coordinates are (1,1,1) 

D= i;: (1 _Dimj ) 2 @~@[ID@~ @k~wD~@ITil 
J 100 

3.1. 5. SYSTEM QUAlITV 

The system quality is compueed by: 

Q = 1 - ;;, Q E [0,1] 

g = (1- ;;) * 100 q E[O,100] ~~[)iJi) @Qj]CID~~~ 

We say that system gualicy is g% which means that che systcm is able tO perform g% of its 
initial specifications. 

CONCLUSIONS 

ln this work we propose a method to measuee quancitacively the qualicy of a given 
educational syscem. 

Quality evaluation frameworks, like the one we propose here, are crucial co help validating 
educational syscems and ensure that they are adequace and follow the original specifications, 
before using chem in che learning environmenc. 

We are already applying X-TEC, for the developmenr of educacional software systems with 
286 oue studencs, and using the quality evaluation framework tO evaluate them. Qur purpose is 
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to realize the ability and applicability of our guanti tative evaluation framework in real 
world solutions. 

The QEF may also be applied to evaluate other Educarional Sofrware Development Models 
(ESDM), allowing for a direcr comparison between different tools. 
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ABSTRACT 

ln this paper we propose a new deve!opment mode! for Educational Software called X-TEC. 
lt is based on the paradigms of sofcware engineering applied to che conscruccion of 
educational software. This model allows educacional software developers to reduce the gap 
between instructional dcsign and cechnical deve1opment. Our approach presents two 
over!apping C'xcensions: che inscruccional model and che learning environment. The 
instruceional mode! will be related to the instructor/educacional software and the learning 
environment will be associated with ch(; studenc/educacional software. The X-TEC model 
promotes the inceraceion between these two excensions, allowing the deploym(;nr of a 
common developmenc platform. 

1. INTRODUCTION 

ln general, educational software is based on developmenc methodologies or methodological 
approaches, concerned fundamenrally with processes or data. Irs lifecycle is supported on two 
differenc and independenc stages: instrucciona[ design and technical developmenc. 

The gap between the typical skills and terminologies of these cwo stages usually leads to a 
problem: the final produce is far away from che inicial requiremencs proposed by the author. 
Consequently, chese approaches usually imply che high risk of obtaining low qualicy producrs. 

ln this work, we analyze some of the existing scructured mechodologies, such as {Yourdon, 
1998] and objece orienced methodologies [Booch, 1991] [Coad and Yourdon, 1991], Uacobson, 
1992], [Rumbaugh, 1994]. 

This srudy led us to conclude that although object orienced approaches seem to be more 
adequate than structured approaches, they scill fali shoft of solving the above mencioned gap 
becween instruccional design and technical development. We argue that there is a need for a 
new model focused on results. 297 
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This orientacion is very important due to the high guality demand placed upon educational 
systems. 

We found different methodological approaches proposed by different authors but none 
of them seems tO fill the required quality patterns. The X-TEC mode! (fies to solve this 

prob!em. 

The process of creating this mode! is supported by the software engineering paradigm 

proposed by Pressman. 

2, CONCEPTUAL MODEL 

The X-TEC mode! presents two overlapping extensions: instruetiona! model and learning 
environment. This mode! promotes an interaction hetween these two extensions, allowing the 
dep!oyment of a common deve!opment p!atform, represented in fig. 1. 

This p!atfnm has qua!ity factors setded on a mu!tifaceted conception described hy a set of 
interna! and external factors. 

Figure 1. The X-TEr: conceptual model 
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The X-TEC lifecycle is mainly supported on three major activities: 

Cognitlve (Knowledge) - memal shJls where the brain must be used to perform 
imellecrual tasks. 

Affective (Attirude) - best described as making a commitmem - just because we know 
something, it does not mean we will an upon ir. 

Psychomotor (Skills) - physical shJls where the body must coordinare muscular 
activities (some are minor, such as turning adiai wirh your fingers). 

X-TEC model should leverage the educator's creativity and make possib.le a better vision of 
Information Technology on Educational Systems, guaranteeing a new related perspective 
which is represemed in the following strucrure: 

Idea; 

Objectives (target id; support materiais; instruerion; evaluation); 

Didactics strategies id (based on Allessi Trolip srrategies); 

Planning (activitil:s chronogram); 

Cost/benefit esrimate; 

Requiremem analysis (funerional and non funerional-implemel:tation feasibility; 
deve.lopmenr model; metaphor id; actor's id; action table; educational software 
architecrure; educational software; system analysis and framing); 

Implemenration (data base struerure id; relational data model; imeraction diagram; 

screen atchirecru[c; key screen; dialogue id; educational software prototype); 

Educarional softwarl' evaluation (creation of a method to evaluate the educacional 

software quality). 

3. NTERVENING 

The developmem team proposed on X-TEC model is composed by three e.lemems: 
Educarional System Annalist (ESA)/C:omem Specialists (CS) and Informatics Specialtsts (IS). 

During the developmem phase a new demem may come by: Desjgner/Audio visual 

Consulter (AVe). 293 
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The role of the developmenc team is organized as follows:
 

ESA/C:S - Prototype developer
 

IS to Implemenc explicit messages from educational software scenario.
 

AVC to Implemenc implicit messages from scenario.
 

Implicit messages: rrigger srudenc's reactioos; for instaoc~, colar, object screen positiooiog, 
sceoo.rio presencatioo, images, souod, moviog arrow arouod screeo. 

Implicit messages: trigger studenc's reaetions; for iostaoce, color, object screeo 
positioning, sceoario presencatioo, images, sound, moviog arrow arouod screeo. 

Explicit messages: sem by the program and explicitly activated by the studem; for 
instance, menu optioos. 

The consistenc use of implicit messages as a complemenc of explicit messages will eoable 
a bettet incetactioo between the srudem aod the educaLOr and between these aod the 
educational software. 

4. t\CIrORS 

The lTaio accors 00 X-TEC mode! are the srudenc, the program and the educacot as showo io 
fig. 2. 

Figure 2. X-TEC main. 

Student 

X-qtF,c 

~ducaHonal E;ducator 
Software 
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Studem: uses the educational software for learning the subjeers. The studems choose the 
learning enviranmem adapted to their personal characteristics. They sho\Jld be in control of 
the system. 

Educator: is the educational system supervisor.
 
Educational Software: is the knowledge detainer and adviser.
 

The X-TEC model will be responsible for giving guidelines, contralling the process phases to 
allow for a better contribution of these intervenient in an evolutive perspective of the process 
of creating a quality learning environmem. 

5. LEARNING ENVIRONMENT 

The aerivity learning net proposed by Bidarra "Contempt's Construerion Support", (Bidarra 
2005), is shown through the construerion matrix where we can identify four learniog profiles 
(based 00 Kolb): active; reflexive; abstracted; pragmatic. 

These learning profiles allow us tO fit in two main methods for preseming iostructional 
comem "Simulations and the Future ofLearning: An Ionovative (and perhaps Revolurionary) 
Approach to e-Learning, Clark Aldrich": deduerive and inductive. 

Deductive: allows the learners tO work fram general information to examples. 

Inductive: supplies examples and requires learners to generalize common patterns. 

ln addition, there are two main approaches for helping learners ro learn: inquisitory and 
expOSl rory. 

InquisitOry: allows the learners ro find their examples or general informat '00. 

ExpositOry: supplies examples and general informatioo. 

The learning eovironmem 00 X-TEC model is based 00 blended learning (fig. 3). 

Figure 3. The X-TEC learnjng. Hlelltled i.C·OrJI01,J..: 29) 



4. Educação e Novas Tecnologias 

The term blended learning is used to describe a snlution that combines several different 
delivelY methods, such as web-based courses and knowledge management ptactices. It is used 
to describe learning that mixes various evenr-based activities, including face-ta-face 
classrooms, live e-learning, and self-placed learning. "Learning circuits - American Society for 
Training & Developmenr". 

Learning theories of Keller, Gagné, Bloom, Merrill, Clark and Gery idenrify five important 
elemenrs emerging Erom a blended process (fig. 1). 

Live Events: Synchronnus, instructor-led learning evenrs in which all learners participate at 
the sarne time, such as in a live "virtual classroom." 

Self-Paced Learning: Learning experiences that the learner completes individually, at his OWll 
space/rythm and in his own time, such as inreractive, Inrernet-based ar CD-ROM training. 

Collaboration: Environrnenrs in which learners communicate with others, for example, e-m3il, 
threaded discussions or online char. 

Assessment: A measure of learners' knowledge. Pre-assessments can come before live or 
self-paced evenrs to determine prior knowledge, and post-assessmenrs can occur mer live or 
self-paced learning evenrs tO measure learning transfer. 

Performance Support Materiais: On-the-job reference materiais rhat enhance learning retention 
and transfer, includ ng PDA downloads and printable references, summaries and job aiJs. 

Figure 4, The X-TEC learning. 

6. EDUCATIONAL SVSTEM ARCHITECTURE 

The X-TEC mode! is supporred by a rhree tiered architecrure {Eckerson 95]: liser Interface, 
296 Rules and Information Reposirory, according to fig. 5. 
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Figure 5. The X-TEC archirecture . 
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The three tier architecrure is used to provide increased performance, flexibility, 
maintainability, reusability and scalability whilc: hiding the complexity of distributed 
processing from the end user. 

1sr Tier: Interface 
It is related with the scenario identification, synchronous and asynchronous communication
 
technologies and implicit and explicit messages.
 
This following e1ements act on this tier: Educational Software; Content Specialist's and
 
Designers.
 

2nd Tier: Rules
 
Ir is related with the virtual abstracted organization of the contento
 
The intervenient on the Rules tier is: ILMS - InstructionlLearning Management System.
 

3rd Tier: Information Repository
 
Ir will allow for all the contents, mies and interface specifications being stored on a
 
warehousing platform.
 
The intervenient is: Data Base Management Funetionality.
 II 297 



4. Educação e Novas Tecnologias 

ln the initial devdopment of X-TEr: model we have adopted the instructional strategies 
defined by Alessi and Trolip, "Compuret Based lnstrunion: Methods and Development" 
Ptentice-Hall, lnc., Englewood Oiffs, New Jetsey, USA. 1985. The instructional strategies are 
tutorials, drills, tests, simulation, and educational games. 

The ESA has to fit the educational software in one of these didactical strategies. This 
identification will enable the classification of the educational software into two classes: 
consultation (class 1) and evaluation (class 2). 

The definition of these two main groups obeying specific orientation guides conducts the ESA 
to choose a learning strategy (!earning alone or learning by retroaction) for the educational 
software. 

The ESA plays the role of moderator between the srudent and the educational software in this 
learning processo 

The ESA should easily be able to evaluate the studem learning process, appealing when 
needed to the information stored in the educational software database. 

Three tier architecrures facilitate educational software developmem because each tier can be 
built and executed 01,1 a separated platform, thus making it easier tO organize the 
implementation. 

7 . JUALlTV FACTORS 

X-TEC mode! is supported by software engineering goals, principIes and actions [Pressman, 
2001J, [Bates, 2000l ln particular, the model is appraised for: 

Reusability: How well the model is suited to create, as well as incorporate, reusable 

components imo its execution. 

Testability: Each stage deliverables are evaluated to specify how well they are suited for use in 

a testing processo 

Modifiability: The degree to which the educational software product generated using the 
mode! is evaluated. ln particular, it is determined rhe degree of object coupling allowed in the 
mode!. lf the deg[ee allowed of coupling is unconstrained, then the method provides poor 

modifiability. 

Conceptual lntegrity: Conceptual imegrity is a measure of degree to which the mode!s remain 

298 ttue to the concept of "objects". 
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Access: How accessible is a particular technology for learners) How flexible is it for a 
particular target groupl 

Cost: What is the cost srrucrurc of each technology? Whar is the unit cost per smdem l 

Teaching and Learning: What kinds of lcarning are needed) What insrructional approaches 
will best meet these needs) What are the best technologies supporting this reaching and 
learning process) 

Imeractivity and user-friendliness: What kind of imeraction does this technology enable l 

How easy is it tO bt: used) 

Organization and user-friendliness: What are the organizational requiremems and the barriers 
tO be removed befote this technology can be used successfully) What changes in organization 
need tO be made) 

Novelty: How new is tbis rechnology) 

Speed: How guickly can courses be moumed with this technology) How quickly can materiais 
be changed l 

8. :ONCLUSION 

This study is the first step towatds creating a model for the developmem of educational 
marerials based on results. 

It is our ultimate goal to train a workforce of talented t:ducational dt:signus, equipped 
with rhe fundamental skills to effectively undertake any problem in educational sysrems 
designo 

We will go in depth with the process of crcating a mode! that allows developers of 
educational software tO reduce the gap betwecn instructional design and tecbnical 
development. 

Tacit knowJedge, or the knowJedge heJd by people in their brains, is fed mainly by two 

streams: training and experience. We beJieve it could be an imeresting research to track the 
training and experience of the presem onJine developers of educational software in order to 

check if their background corresponds to the necessary profiJe of the knowJedge holder and 
manager. Indeed, and besides training and experience, the profiJe shouJd also inc1ude social 
and economics variables.'':)0 



5. 
pOLíTICAS EDUCATIVAS 

med 



uled
 

Comunicação apresentada no Seminário Intemacional New Schooting and·Citizenship Educati1:?, organizado 
pela Universidade de Granada (28-31 de Matço). 



The Role of Collaborative Management on the 
Design of Inclusive School Projects: 
Examples from Spain and Portugal 

Fernando Alexandre (Universidade Aberta, Lisboa) 

Miguel F. Oliver Trobat (Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca) 

THE(1)RETI~AL FRAMEWORK 

Many research projects have demonstrated that a broad range of educational 

changes has been and are taking place around the wodd. The policies are to a 
large extent driven by globalizing processes and borrowing Erom what has been 

called world models (for how societies, education systems, and citizens should 

be constructed and organised). All these policies taken together constitute a 
new type of governance that is being globalized as well. Given this context, 

relationships between schools, government, parents and students are also 

changing within education systems across Europe, yet mainly in accordance 

with a sort of neo-liberal mood. 

ln faer, governments are crearing mechanisms for schools co become more accountable to 
parenrs and co governmenr through the increased use of quality assurance mechanisms. ln 

some cases running alongside this increased accountability, is the delegation of greater 

responsibiliry to individual schools and school governors, often in the form of greacer 

financial controI. This also involves the individual school, as well as volunteer school 

governors having co take greater legal responsibility for the management of rheir school, 

the quality of teaching, and the safety and well being of their studenrs. Underpinning all 

these changes is the legal and legislative framework established in education and other 
laws - which vary considerably across Europe. 

Assuming that globalization enrails "governance without governmenr" and exerts pressures 

on central states and differenr state bodies co change their modes of governance - also in 

education - in a sense thar suggests increasing decenrralisation, it seems possible to question 

the compatibility between such devolution movemenr and the tequirements of neo-liberal 
accounrability. On the one hand, its outcomes will affeer the way local participation (e.g. of 

school principais, teachers, parenrs and other stakeholders) is reflected in each school 

decision-making processo On the other hand, the effects of the local interactions between the 

central and the local leveIs might disturb the emergence of a collaborative culture within the 

school community. 305 



5. Políticas Educativas 

The success of inclusive school projeces depends on the implememation of a colfaborative 
m/ture as regards schools' managem<.:m and governance. Th<.: decision to pursue such ethos 

lmplie:; that [he whole of the school community is not only prepared to be involved in 

both hard work and time consuming tasks - many staff meetings, a lot of commitment, 

the search for new skills - but is also conscious of the need to give rise to the sort of 

cominuous action which is a prerequisite for thl: developmem of a shared sense on what 

the school should be. Still, for the greater part of schools, time is a very limited and 

precious commodity. Perhaps that explains why even those (e.g. teachers) who usually 

seem more likely tO be l:ngaged in schools' reform, end in quitting from any enduring 

compromise a propos learning to ace as a team. 

A collaborative culture emerges when teachers and studems feel them elves attached 

both individually and collectively to an educational projecto Once that stage is reached 

it becomes easier to find the conditions to accomplish cooperative work and ínutual 

suppore. Therefore, a collaborative culture arises more as the result of the attitudes and 

values that tcachers and studl:nts build steadily while developing new kinds of 

telatiollships, than as an OutCome of formal meetings and top-down bureaucratic 

resolutions. 

However, for that culture to become real and effective it is essemial that schools' executive 

boards be aiso converted imo the very sarne thought. For that matter, it is importam tO take 

imo accoum the model proposed by Spillane (2006), concerning what he calls Distributed 
Leadership. It can be considered as a helpful tool for schools to find a collaborative route, one 

along which the executive board takes the lead and assumes itself as the driving force of the 

school's reform movement. Spillane points our to the face that Distributed Leadership, once 

re~ulting from the imeraction among the execurive board and ali the other educational 

agents gives rise to a particular leadership practice, whose character can be sumrnarised as 

follows: 

(1)	 Leadership practice involves multi pie individuais within and outside formalleadership 

positions; 

(2) Leadetship practice is nor done ro followers; followers are themsdves part of leadership 

practice; 

(3)	 Ir is not the actions of individuais, bur the imeractions among them that matter most 

in lr.:adership practice. 

The concept presemed above can be linked with Ferguson's theoretical proposal (2002: 2), 

in accordance to which it is importam tO esrablish the relationship between stalf development 
306 and professional development (Figure 1). 
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FíglJre 1. Overall planning of staff and ptofessional developmem (Ferguson, 2002: 3). 

BuildstheBullds the 
Capacity of the SOME Capaclty of the 

Professional, and OVERLAP Organisatlon 
So the Professlon 

IMPROVES
 
STUDENT LEARNING
 

The auchor assumes thac whereas scaff developmenc is due to impcove che ocganisation 
capabilities - wichouc which col1aboracive culture cannoc succeed - and professional 
developmem is due co improve individual pcofessional skills - withoLlt which ceacher~ 

cannot be fully committed co the organisacion and thert:fore are aIso unable CO pt:tform 
competentlyas regards the whole teaching and learning process - it is impottam co ptofic 
fcom the common features of these twO processes, in order co create and take advantage of 
both individual and collective development opportunities, which alcogether allow the 
organisation CO accomplish its main geaI: co promote studems' learning within the agenda 
of a new collaborative culture. 

INCLUSiVa SCHOOL PROJECTS:
 
DEVOLUTIO lN SPANISH AND PORTUGUESE SCHOOLS
 

ln both Spain and Portugal it is possible co find a number of diff<:rem programmes and 
action plans, which from a conceptual perspective are locaced on che crossroads of schools' 
collaborative chinking. 

SPAIN 

The Spanish educational system is usually associated with extensive decentralisation, 
because it is due co the regional authorities (Comunidades AlltónomaJ) co play an essential role 
regarding che definicion of the main educacional crends. Although in Portugal such 3()7 
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devolution did not yet take place, it is possible to find in both counrries good models of 
programmes inrended to bring about a morl: democratic public administration :;ysrem. ln 
what concerns the Spanish case, it seems importanr to cal! attenrion to the foLlowing two 
examples: 

• The School Council (Consejo Escolar de Centro) - is one of tht main school's decision
making bodies. It is composed of the School's Principal, the Scienrific Departments 

Coordinator, a number of teachers, parenrs and studenrs, as well as of one 
represenrative of the school's non-teaching sraff and one representative of the local 
authority. Given the composition of the C:ouncil, it is assumed that its functions and 
responsibilities should not be downgraded, as to simply certify each school's everyday 
administrative issues; it has to be recognized as a means nm only to promote 
cooperation and collaboration among the differenr members of the school 
community, but also to l:ncourage the design and implemenration of inclusive projects; 

• The Pedagogical Coordination Commission (Comisión de Coordinación Pedagógica) - is 
the core structure as regards the school's decision-making processo Ir coordinates on 
a permanenr basis the enrire main didactical and pedagogical tasks carried out in the 
school by teachl:rs and studenrs (e.g. srandard and extended curriculum, enrichmenr), 
and all the complemenrary tasks developed by teachers' trainers, Heads of 
Departmem, tutors and experts as weLl. The C:ommission is chaired by the School's 
Principal, and is usually also composed of the Scientific Departme ts Coordinator 
and of the Heads of Departml:m or Cutriculum Coordinators; in some cases such 
cumposition can be enlarged in order to welcome other members of the school 
community. Given its structure, composirion and functions the Commission is 
without a doubt a key elemem for the implemenration at school level of the 
Distribllted Leadership described before. 

PORTUGAL 

ln Portugal, the post of school's Principal, or Head Teacher, was extinct as an outcome of 
the politicai changes rhat occurred in 1974. Since then and unril1998 schools' managemenr 
was the responsibility of Head Councils (CollSe!ho Directivo) composed exclusívely of teachers 
(3 or 5 Jepending on the number of studenrs in each school) and also elected only by 
teachers for periods uf four years. Decisions concerning the definition of the school's 
pedagogical strategy and goals were the responsibility of its Pedagogical Council (Conselho 
Pedagógico), also composed entirely of teachers represenring the differenr curricular fields of 
study. 

Both parenrs, studenrs, non-teaching staff ano representatives of the community, were 
absenr from the school's decision-making processo Actually, even when parents and srudenrs 

;JOE: c:mbarked on the task of establishing their uwn school based associations, Head Councils 
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were nOt compelled to acknowledge theit views and assessmem. Although the existence of 
elected Head Councils acted for many years as a symbol of democratic school managemem 
and governance, rheir lack of auconomy in relation to Cemeal Governmem reduced school 
cenrred managemenr mainly to its adminisuarive dimension - schools and teachers being 
unable to make decisions without a prior formal sign of approval from the Ministry of 
Education (MoE). 

Ftom 1998, Cemral Governmem decided co gram greater auconomy tO schools in order to 

ensure the participation of the educational communicy - particulady parents - in making 

school decision . The goal of rhis programme was to decenualise, not only managemem and 

budget, bur also pedagogical and curricular decisions, from the MoE to autonomous schools 
with local school "councils". This initiative was grounded in the assumprion that schonl 

levei stakeholders, when granred pedagogical and financial conuol and held accounrable for 

their decision-making, will allocate resources appropriarely tO improve student 

achievemem. Such shifr in the traditional school's managemem philosophy implied the 
creation of new school's government bodics (e.g. The 5chool Assembly - Assembleia de Escola) 

as well as changing the role of those already in existencc. 

The definition of every school's philosophy and goals is now the responsibility of its 
Assembly, which for chat marter has to approve a three years Educacional Project, an 
Imernal Regulation Chart and an Annual Activities Plano The Assembly is composed of 

representacives fram parems, srudems, non-teaching staff, local authorities and other local 

cultural and economic associations ar groups. Teachers are no longer the leading group, once 
their represenrarives cannot exceed 50% of the total number of Assembly memhers (20 

altogether). The former Head Councils - now called 5chool Executive Board (Conselho 
Executivo) - are currently also accoumable tO the 5chool Assembly. 

From a theoretical poinr of view, the presem Portuguese model of school managemem and 
governance holds considcrable possibilities as regards either the promotion of a collaborative 

culture ar the developmenr of inclusive projects, with strong links to the whole of the school 

communiry. Moreover, the movemem rowards increasing school autonomy is inseparable 

from che effects produced by more recem governance scructures and bodies, which in the 
short term will determine thl.: enrire decision-making process at locallevel: the Municipal 

Education Council (Conselho Municipal de Educação) and the Local Schools Association 
(Agrupamento de Escolas). 

DISCUSSIQN 

While comparing the Spanish and Portuguese cases, it seems possible to identify a series of 
common characteristics, as regards the policical suategies that lie beneath rhe will tO 
promote schools autOnomy and facilitate the design of inclusive and collaborarive projects. 309 
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Although these comply with similar movements that are taking place in Europe and all over 
the world, some key issues rcmain to be discussed: 

•	 Autonomy in state schools does not merely signify management independent of 
officialdom. Nor can it become fact mere!y by the formal implementation of 
educational legislation. Schools have significant latitude for exercising auronomy in 
an informal sense - a latitude that is increased by the relative lack of public scruriny 
to which schools are subjected; unreformed structural shortcomings limit the scope 
of the formal measures towards devolurion of power; 

• Schools,	 as complex organisations, can be defined in accordance wirh a number of 
rheories - or more frequentiy, images - each of which gives only a panial view of its 
objecto That such mulripliciry of definitions should be possiblt: leads to conc1ude that 
school is a multifaceted, and multidiscursivc, environment. To comprehend schools 
in this way is to recognize that the different principies underlying school practices 
are not always compatible, which means that school autonomy is itse!f subject to 
various interpretations; 

•	 Alrhough Spain and Portugal have formulated similar policies, which inc1ude 
essentials of the wotid model, such as decentralization ro local leve! and mechani ms 
for involvement of stakeholders at this levei, the degree of actual implementation of 
the formulated policies varies, at national, regional and local leveis. When standardized 
policy items have been implemented, some type of hybridization and localization 
seems to occur in that the ourcomes are different not only from the nationally stated 
policies bur also fram what existed locally before implementation. 
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Género, Media e Socialização 

Maria de Fátima Goulão 

É hoje indiscurívd a relevância dos media na vida das pessoas. A diversidade de suportes 

veicula de uma forma por vezes alucinante as mais diversas informações em codo~ os 

formatos concebíveis. 

o seu carácter universal e grande difusão tornaram-nos um aliado importante da 

publicidade. Através desta fazem-nos chegar o sentimento de necessidades, reais ou fictícias, 

vendem-nos realidades ou sonhos. Estes tendem a teflectit padrões de comportamento, 

represeurações, valores e estereótipos incorporados no quotidiano das pessoas. Recorrem à 

exploração destes padrões, se isso t necessário, para cornar determinado produro mais 

apetecível e, por isso, mais vendável. 

Desta forma, a publicidade, aposta na urilização de propostas simbólicas e culturais, que têm 

r percussões a nível da construção e reforço social de inúmeras representações sociais e, em 

particular, das representações de género, para através dos media, atingir os potenciais 

consumidores. 

Assim, o estudo da forma como os media veiculam determinados grupos (família, jovens, 

idosos) e determinadas relações (adultos-criança, género) é um instrumento vaI iosíssimo 

para se compreender a estrururação dos quadros de valores e referências das pessoas. Este é 

um campo privilegiado para a educação informal, mas com repercussões importantes na 

sociedade em geral. 

o nosso estudo incide sobre a análise de uma campanha publicitária, onde existe um jogo, 

entre o texto icónico e o texto verbal, que reenvia para o dito e o não di ro e, leva, através do 

discurso implícito, para fantasias e simbolismos, que só no final se descobrem. Nela existe 

uma exploração da imagem da mulher jovem. A nossa amostra é constiruída por 108 sujeitos 

de ambos os sexos, cuja média de idade é de 16 anos. A análise dos questionários utilizados 

permite-nos encontrar diferen<;as significativas entre os dois géneros e menos consistentes 

em termos de idade. 

PALAVRA -CHAVE 

Publicidade; género, representações sociais, eJucação. 315 



6. Educação e Sociedade 

INTRODUÇÃO 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

As represenrações sociais são elementos simbólicos que se expreSS8m medianre o uso de 
palavras e de gestos. Elas constitul:m uma modalidade particular de conhecimenro cuja 
função é a elaboração de comportamenros e comunicação entre os sujeitos. Segundo 
Moscovici (2005) "as representações são sempre um produto da interctcção e comunicação e elas tomam 
a ma forma e configlifação específicas a qualquer momento, como consequência do equilíbrio especifico 
desses processos de influência socia!" (p. 21). Assim, todas as interacções humanas entre os 
diversos elementos s(; caracterizam precisamente pela existência de representações, pois 
pessoas e grupo criam-nas no decurso da comunicação e da cooperação. No entanro, uma vez 
criadas adquirem vida própria, circulam, confronram-se e as velhas rl:presenrações dão 
origem a novas representações sociais. 

Representar significa tornar presenres as coisas ausentes. Deve verificar-se uma coerência e 
uma conformidade às normas do grupo, bem como transformar o estranho em familiar e o 
invisível em perceptível, adoptando visões consensuais que lhes permitam manter um 
vinculo social onde possa ocorrer a continuidade de ideias entre os participantes do grupo 
social. 

A representação social é uma forma de típica de conhecimento das sociedades, mas não é uma 
cópia ou imagem fotográfica desra. Ela é uma versão da realidade que está em transformação, 
tal como o próprio objecto que tenta elaborar. Podemos dizer que elas são o objecto de um 
permanente trabalho social e dependentes dos sistemas de crenças, que se enraízam em valores, 
tradições e imagens do mundo. Existe, pois, um trabalho de apropriação da nova informação, 
ou objectO de conhecimento, recorrendo ao que é familiar, para fazer uma espécie de conversão 
do dl:sconhecido em conhecido. As nossas ideias, as nossas representações são sempre filtradas 
de acordo com as nossas vivências, o nosso quadro de referências. 

A representação é um conjunto organizado de opiniões, atitudes, crenças e informações 
acerca de um objecto ou de uma situação. É determinada pelo próprio sujeira, pelo sistema 
social e ideológico, onde este esrá inserido, e, por úlrimo, pela narureza das ligações que o 
sujeito estabelece com o sistema social 00delet et aI., 1989). 

Porque a representação social tem para o sujeito o estatuto de realidade, esta prepara-o para 
a acção. 

OS ESTEREOTIPOS DE GENERO 

Por estereótipo entende-se uma crença ou uma n.:presentação rígida e simplificadora, 
316 geralmenre partilhada por um grupo alargado, relativa a insrituições, pessoas ou grupos, 
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simplesmente pelo faceo da pertença a esses grupos. Trata-se de generalizações, através das 
quais se procura dar sC'ntido, num social complexo. Os estereótipos tendem a ressaltar o" 
traços unificadores e a ignorar as diferenças e cambiantes. 

À luz dos estereótipos, verificamos que existem diferenças nas percepções culturais de 
homens e mulhetes nas diferentes sociedade, isto é, podemos encontrat crenças a propósito 
dos homens e das mulheres - os es((;reótipos de género. Estes persistem, ape~ar dos 
movimentos que lurarr pela igualdade entre os dois sexos. 

Os esteteótipos de género continuam a transmitir-se através dos diferentes agentes c1e 
socialização. A família constitui o ptimeiro desses agentes, pois é no seio desta que a crianr:a 
inicia o seu processo de socialização. É também no seu seio que as primeiras informaçõcs e 
percepções do mundo que a rodeia chegam até ela. No entanto, a criança também recebe 
informações acerca do mundo social fora de casa. E é aí que encontramos ourros agentes 
como seja o caso dos amigos, da escola e dos meios de comunicação social. 

As crianças são educadas consoante as expeceativas culturais de cada sociedade e a apren
dizagem dos esteteótipos de género começa, geralmente, de acotdo com as investigações 
antes dos 5 anos e continua através da infância e da adolesc2ncia. 

É reconhecido o papel da cultura na criação de estratégias de estereótipos, através da selecção 
da informação, para qu~ contribuem determinados processos cognitivos c culturais. 

OS MEDIA t: OS ESTEREOTIPaS DE GÉNERO 

Tal como vimos anteriormente os media, em geral, constituem um dos agentcs de 
socialização. Dentro destes a televisão ganha papel de destaque na internalização do:; 
estereótipos de género. Na sociedade aceual a televisão não é só um meio de entretcnimt:nto, 
mas é, também, uma poderosa fonte de lnformação. O elevado número de horas que cada 
criança passa frente ao televisor faz dele uma inevitável fonte de aprendizagem, cujo 
desempenho é muito um importante para o desenvolvimento de certos papéis sociais e de 
traços de comportamento. 

A relevisão faz passar uma imagem do mundo, providencia uma esttutura daquilo que é 
aceitável e do que é inaceitável em sociedade, transmite mensagens explícitas ou implícitas 
de como é o mundo. Neste quadro de sociedade e de mundo, tido como normal, reflectem
se os papéis sociais, entre eles os papéis de género. A televisão tem, assim, um potencial 
enorme para ensinar às criança~ como é que os homens e as mulheres se devem comportar 
em sociedade moldar o seu POnto de vista aquilo que a sociedade espera deles, consoante 

são homens ou mulhetes. A este propósito Roso et aI!. (2002) lembram "as imagens 

intencionais transmitidas pelos meios de coml!Jzlcc7(ão são consumidas inocentemente pelo pzíb/iw que não 
a vê wmo sistema de valores, mas como factos dados, um processo natural" Cp. 75). 317 
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De acordo com Duarte (2005) a forma como as mulheres são representadas nos media, muito 
provavelmente, reproduz o modo como elas são vistas e percebidas pela maioria dós que 
consomem essas produções. 

Num escudo realizado, esta autora, a propósito do papel dos media na construção da 
identidade feminina, concluiu que a mulher eta retratada como menos competente 
profissionalmente, excepto nas áreas que diziam respeito ao serviço doméstico. A mulher 
ideal concebida pelos media é jovem, magra, linda, feminina c del,cada e está presa à sua 
condição de objecto sexual, de esposa e mãe. O seu carácter frágil e ll1defeso obriga a ter 

junco de si um homem que a defenda dos perigos e, pOt isso, leva-a a viver em função da 
procura do amot da sua vida. A sua profissão ganha um papel secundário, em detrimento de 
uma vida a dois, onde só têm lugar o marido e os filhos, fontes exclusivas de realização. 

A profissão, como fonte ue tealização e sustento, não é bem aceite, e quando aconcece, as 
mulheres tendem a ser vistas como frias, insensíveis e incapazes de amar. 

Na mesma sequência, mulheres fortes, bonitas, inceligentes, com iniciativa no campo 
profissional e agressivas na vida sexual são, em geral, representadas ~omo cruéis, perigosas, 
violencas e emocionalmence desconcroladas. 

O quadro que se segue procura retratar como é que a mulher e o homem têm sido 
representados nos media ao longo dos tempos. 

Mulheres Homens 

o Beleza (dentro dos padrões) o Força - Física e intelectual 

o Tamanho!Físico (denrro das padrões) o Poder 

o Sexualidade o Atractivos Sexuais 

o Emocional (como oposição a intelectual) o Físico 

o Relacionamentos 

(como oposição a independência! liberdade) 

o Independência (pensamento e acção) 

Desta forma os media parecem reflecrir as expectativas e representações sociais que a 
sociedade tem, quanco ao papel a desempenhar pela mulher no dia-a-dia. 

Nos anos 60 a feminisra e activista Betty Friedan escreveu um livro The Feminine Mystique, 

onde acusa a indústria de publicidade de explorar e perpecuar a opressão da mulher através 
do uso de estereÓtipos negativos. 

Escava lançada a primeira semente para os movimentos feministas se insurgirem contra a 
118 politica dos anúncios e campanhas publicitárias, que tanta concestação teve nos anos 70. 
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A indústria da publicidade, de uma maneira consciente, manipula o retrato de mulher que 

melhor assegure os seus interesses e que continue a ser uma grande consumidora de 
milhares de produtos e serviços ligados à alimentação, beleza e indústria da beleLa. No 

entanto, as objecções começam a surgir e os movimentos de consciencialização desta 

realidade começam a ganhar força e respeito. Assim, as agências de publicidade aperce

bem-se da grande e c[(;scente onda de protestos e objecções dos movimentos feministas 

e a eles não podem ficar Jiferentes. 

Esta onda de protestos chcga aos anos 70. Surgem então vários estudos, seminários e 

artigos, que pretendiam estudar e rever o papel da mulher nas campanhas publicitárias. 

Começam então a surgir novos produtos e com eles novas estratégias de marketing 
centradas nesta nova ideia de mulher. As campanhas de publicidade visam agora explorar 

este ideal de liberação feminina. A estratégia mais simples, para conseguir isto, era a 

alteração dos anúncios, revcrtcndo os tradicionais estereótipos de género. No entanto, as 

feminilStas mais radicais não se ficaram pela simples objccção à Imagem estereotipada da 

mulher. Estas peditam que fosse abandonada uma classe inteira de ptodutos 

tradicionalmente conotados com a mulhet - os ptodutos produzidos pela indústria da 

beleza. De acordo com estas feministas, moda c cosmética eram ferramentas, que faziam 

da mulher um objecto sexual e instrumento de opressão feminina e, como tal, deveriam 

ser descartados. 

Com isto as grandes Companhias procuram alterar as suas abordagens de forma a 

continuarem a realizar bons negócios c a criarem produtos e estratégias de marketing 

centradas no ideal de uma "nova mulhu", que renascia com todo estc movimento. 

Os estudos sobre sobre o universo feminino têm vindo a anunciar novas possibilidades de ser 

da mulher, que fazem tremer os esteteótipos tradicionais sobn: esta e que procuram abanar 
a tradicional dicotomia existente entre masculino e feminino. Aponta-se agora para 

mLl1heres aerivas e para o poder feminino, questionando o mito da mulher frágil, incapaz e 
descontrolada, sem ser capaz de tomar as rédeas do seu próprio destino. No entanto, o "lado" 

frágil, emocional, bem como determinados estereótipos de beleza e forma de estar na vida, 

da mulher, continuam a estar presente nas campanhas publicitárias. 

OBJ~CTIVPS 

Dado o impacto que os mass media, l:m geral, e a publicidade, em particular, têm nas nossas 
vidas, ao contribuírem para fazer e desfazer ideais, conceitos de viJa e de bem estar, 

reproduzirem valores e estereótipos, em suma, servirem para perpetuar determinadas ideias, 

pareceu-nos pertinente, tendo como base de discussão uma campanha publicitária, conhecer 

a opinião de um grupo de jovens relativamente a estas questões. 31 i) 
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HIPÓTESES 

As duas principais hipóteses, qUl: nottearam o nosso trabalho, podem ser traduzidas da 
seguinte forma: 

Hl:	 Existem diferenças significativas, na forma de encarar a figura feminina, na cam
panha publicitária entre os dois grupos etários. 

H2: Existem diferenças significativas, na forma de encarar a figura feminina, na campa
nha publicitária entre rapazes e raparigas. 

MÉTODO 

Usaremos como metodologia de trabalho a análise dos questionários passados a um grupo de 

estudantes, do 9° ano e do 12° ano de escolaridade, de uma escola secundária de Lisboa. 
Em primeiro lugar, procederemos à sua caracterização, por ano de escolaridade, sexo e 
idade. Em seguida iremos analisar O questionário, que serviu de suporte a este trabalho. Para 
lal recorreremos à análise de frequência, percentagens, bem como ao cálculo das médias e 
desvios padrão, para apresentar os resultados. Por último, procederemos a uma análise 
comparativa, por idade l: sexo, no geral, e, em seguida, entre grupos. Para a análise compa
rativa entre grupos, recorreremos ao teste T de Student. Urilizámos o programa SPSS versão 
12, para procedermos aos cálculos Jos resultados e respectiva análise. 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A nossa amostra é constituída por um total de 108 sujeitos. Destes 42, (39%) são do sexo 
masculino e 66 (61 %) são do sexo feminino. Frequentam o 9° ano de escolaridade 57 sujeitos 
(5:)%) e 51 (47%) o 12.° ano de escolaridade. A sua idaJe média é de 16 anos, sendo a 
mínima de 14 e a máxima de 19 anos. 

INSTRUMENTO 

o questionário compõe-se de duas partt:s. A primeira parte diz respeito aos dados de 
identificação. A segunda parte é composta por um conjunto de afirmações. Inicialmente é 
colocaJa uma questão que procura saber se os inquiridos conhecem ou não a campanha 
publicitária em causa. De seguida é solicitado que se situem perante um conjunto de 12 
afirmações, utilizando p;tra tal uma escala, que vai desde o discordo totalmente até ao 
concordo tOtalmente. 

320 Os sujeitos, que diziam desconhecer a campanha, foram excluídos rio estudo. 
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RESWlTADOS 

Iremos agora apresentar os resulrados abridos a pareir da análise do <]uestionário ministrado. 

Assim, a Figura 1 dá-nos conta dos valores médios obtidos, em caJa questão, no questionário 

geral. Pelos valores apresentados podemos constatar que, de uma forma geral, não existem 

opiniões extremas face a nenhuma das afirmações, Verifica-se, no entanto, que os valores 

mais baixos obtidos se situam nas afirmações 2 e 1, cuja média é, respecrivamente, 1,84 e 
1,89. As médias mais elevadas encontram-se nas afirmações 6, 7 e 12 com uma média de 

2,90, 2,97 e 2,87, respectivamente, 

Figura 1, Valo res médios gerais do questionário. 

3,00 
)C.Std.

N Mean lll'" ..;Deviat 

A1 108 2,73 ,816 
2,75 lil ..· .. · 

A2 ,644108 1,84 

A3 108 2,77 1,010 : ; 
A4 108 ,8791,89 ,. .. , 

A5 2,31 ,870108 

A6 108 2,90 ,820 
2,25 

A7 108 2,97 ,848 

A8 108 2,64 ,880 

2,00A9 108 2,14 ,901
 

A10
 108 2,74 ,836 

A11 108 2,48 ,870 
AI A2 AJ M A5 #J Al #3 #d AIO All A12
 

A12
 108 2,87 ,798 
Variables 

Iremos proceder, agora, ao esrudo do questionário utilizando como variáveis de análise a 

idade e o sexo dos sujeitos, Para estudar a variável idade criámos dois sub-grupos. O primeiro 

engloba os sujeitos cuja idade varia entre 14 e 16 anos (Grupo 1) e o segundo os sujeitos dt: 

idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos (Grupo 2). 

Tal como fizemos para o quesrionário geral iremos, em primeiro lugar, apresentar a 

di tribuição das médias e desvios padrão obtidos para caJa afirmação em função do 

parâmetro grupo etário- Tabela 1. 321 
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Tabela 1. Média" desvio padrão das afirmações em função do grupo etário 

AI 

Age N Mean Std. Deviat. 

(14 a 16) 

(17aI9) 

67 

41 

2,78 

2,66 

,775 
,883 

A2 (14 a 16) 

(17 a 19] 

67 

41 

1,87 

1,80 

,649 

,64,1 

A3 (14a16) 

{17a19} 
67 

41 

2,79 

2,73 
,993 

1,049 
A4 {14 a 16} 

{17 a 19} 
67 

41 

1,99 

1,73 
,929 
,775 

AS (14 a 16) 

(17 a 19) 
67 

41 

2,40 

2,15 
,799 

,963 
A6 (111 a 16) 

{l7a191 
67 

41 

2,79 

307 

,826 

787 
A7 (11 a 16) 

(17 a 19) 

67 

41 

2,97 

2,98 

,870 

,821 

A8 (14 a 16) 

n 7 a 19\ 

67 

41 

2,72 

2 51 

,831 

.952 

A9 (14 a 16) 

(17a19l 

67 

41 

2,16 

2,10 

,881 

,944 
AlO (l4 a 16) 

{17a19} 
67 

41 

2,72 

2,78 
,794 

,909 
All {14 a 16} 

{17 a 19l 

67 

41 

2,57 

2,34 

,857 

,883 
A12 {14 a 16} 

{17a19l 

67 

41 
3,01 

2,63 

,663 

,942 

Pela tabela anterior podemos constatar que as médias obtidas, em cada uma das afirmações, 

l.:m função do seu grupo etário de pl.:rrl.:nça, apresentam variações nos valores. A repre

sentação gráfica destes valores permite-nos ter uma visão mais precisa destas oscilações por 
afirmação e entre grupos etários (vide Gráfico 1). 

Podemos observar que as questões, qUl.: reúnem maior consenso entre os sujeitos, são, em 
primeiro lugar, a afirmação 7, seguindo-lhe as afirmações 3, 9, 10 e 2, por ordem crescente 

da sua aproximação entre os dois grupos em análise. No que diz respeito às afirmações, que 

maior diferença apresentam, constatamos que aquela que mais se destaca é a afirmação 12, 

crendo os sujeitos do grupo 1 aqueles que mais de acordo estão com ela e em que a 

divergência de opiniões entre os dois grupos é maior. A afirmação 6 destaca-se pelo facto de 

ser aquela qUl.: apresl.:nta a pontuação mais elevada, pelos SUjeitos do grupo 2, e onde também 

P2 podemos observar uma acentuada divergência de opinião entre os dois grupos. 



Género. Média e Socialização 

Gráfíco 1. Representação gráfica dos résultados médios em função do grupo etário. 
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Mas será que estas diferenças podem ser considnadas estaristicamente significativas) Para 
dar resposta a esta afirmação utilizámos o teste T, de diferenças de médias e os resultaJos 
estatisticamente significativos podem ser observados na cabela 2. 

Tabela 2. Valor absolutO da estatística T em função da idade 

Análise 
Afirmações X Idade 

Afirmação Valor absoluto Probabilidade O 

<-GI ><+G2> A6 1,753 5% 
<+Gl><-G2> A12 2,462 1% 

Os resultados obtidos permitem-nos constatar que, apesar das divergências observadas nas 
12 afirmações que compõem o quesrionário, somente as opiniões expressas nas afirmações 6 
e 12 são significativamente divergentes. A exploração do seu significado será feita no 
capítulo da discussão dos resultados. 

Vejamos agora o que se passa relativamenre à variável sexo. Iremos, tal como acOntecel1 

anteriormente, começar por apresentar as médias alcançadas em cada afirmação em função 
do sexo dos sujeitOs. .ln 
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Tabela 3. Média e desvio padrão das afirmações em função do sexo 

AI 

Sex N Mean Sedo Deviae. 

Men 

Women 

42 

66 

2,74 

2,73 

,885 
,775 

A2 Men 

Women 

42 

66 
1,95 
1,77 

,764 

,549 
A3 Men 

Women 

42 

66 

2,81 
2,74 

1,215 
,865 

A4 Men 

Women 

42 

66 

2,19 
1,70 

1,018 

,723 
A5 Men 

Women 

42 

66 

2,12 

2,42 

,942 

,805 
A6 Men 

Women 

42 

66 
3,10 
277 

,790 

819 
A7 Men 

Women 

42 

66 
3,17 
2,85 

,986 
,728 

A8 Men 

Women 

42 

66 

2,81 

2 53 
,969 
808 

A9 Men 

Women 

42 

66 

2,52 

1,89 

1,018 

,726 
AIO Men 

Women 

42 

66 

2,71 
2,76 

,864 
,824 

AlI Men 

Women 

42 

66 

2,64 

2,38 
,983 
,780 

A12 Men 

Women 

42 
66 

2,74 

2,95 

,n2 
,711 

Pelos elementos constantes da Tabela 3, podemos afirmar que existem oscilações nas médias 
entre os dois grupos, sendo estas mais acentuadas em algumas afirmações. A reptesentação 
gráfica das mesmas permite-nos ter uma visão mais precisa desta realidade. Assim, à 

semelhança do que fizemos para a variável grupo etário, também agora iremos apresentar o 
comportamento desta variável em termos gráficos - Gráfico 2. 

Podemos constatar que as afirmações que reúnem maior consenso entte os sujeitos do 
sexo feminino e os sujeitos do sexo masculino, por otdem decrescente, são a 1, a 10 e a 3. 
As ideias rerratas nas afirmações 6 e 7 são as que atingem uma pontuação mais elevada, entre 
ambos os grupos. Em contrapartida a afirmação 2 é a que colhe a pontuação mais baixa nos 
sujeitos do sexo feminino e a 4 nos do sexo masculino. Apesar de se verificarem diferenças, 
entre os dois grupos, em várias afirmações, é na afirmação -1 e na 9 que a discrepância é mais 

324 notória. 
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Gráfico 2, Representação gráfica dos resultados médios em função do sexo, 
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A aplicação do teste T Student permitiu-nos verificar quais destas diferenças de médias são 
estatisticamente significativas, Os tesultados enconrrados, assim como o seu nívd de 
significância, estão expostos na tabela 4. 

Tabela 4. Valor absoluro da estatística 7 em fun~ão do sexo 

Análise 
Afirmações X Idade 

Afirmação Valor absoluto Probabilidade O 

<+M><-F> M 2,945 5%0 
<-M><+F> AS 1,735 5% 
<+ M><- F> A6 2,022 2,5% 

<+M><-F> Ai 1,925 2,5% 

<+ M><- F> AS 1,619 10% 
<+M><-F> P9 3,751 5%00 

Encontrámos diferenças significativas nas médias de 6 afitmações, mas com graus de 
significância diferenciados. Tal como se aflorava essas diferenças são mais níridas nas afirmações 
4 e 9 sendo esta úlrima a que apresenra os valores mais elevados evidenciando uma diferença 
entre os sujeitos do sexo masculino e os sujeitos do sexo feminino mais notória. São precisamente 
os sujeitos do sexo masculino que apresenram as média mais elevadas o yue nos leva a afirmar 
que são estes que mais de acordo estão com as afirmações em apreciação. 325 
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Os resultados que temos estado a apresentar, até ao mom<:nto, prendem-se com a análise de 
cada um dos factores per si. Para finalizar o nosso estudo procurámos compreender o 
comportamento da nossa amostra, cruzando os dois factor<:s em apreciação - grupo etário e 
sexo dos indivíduos. Os resultados obridos encontram-se parentes no gráfico 3. 

Gráfico 3. Representação gráfica dos resultados médios em função 
do gtupO etário x sexo dos indivíduos. 
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A aplicação do teste T levou-nos aos resultados que se encontram compilados na tabela que 
se segue. 

Tabela 5. Valor absoluto da estatística T em função sexo dos sujeitos e tendo em conta 
o grupo etário 

Análise 

Afirmações X Idade 
Afirmação Valor absoluto Probabilidade O 

Nia,;culino <+ Gl><- G2> AI 1,771 5% 
<- G1><+ G2> A4 2,314 2,5% 
<+ G1><- G2> A12 2,107 2,5% 

Fc:minino <-G1><+G2> A6 2,472 1% 
<+ G1><- G2> Ali 1,811 5% 

326 
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Assim, os sujeüos do sexo masculino, independentemente do seu ,grupo etário, posicionam
se de forma idêntica perante o cont<:údo do questionário, com excepção para as ideias 
apresentadas nas afirm'1çães 1,4 e 12. Relativamente aos sujeitos do sexo feminino o seu 
comportamento é mais uniforme do que o anteriormente relatado. As divergências ocorrem 
nas afirmações 6 e 11. 

Vejamos agora como se comportam os sujeitos de ambos os sexos, em cada um Jos grupos 
etários. Para analisar este parâmetro consideramos como variável independente o grupo 
etário e variável dependente o sexo do sujeito. Os resultados, qu<: a seguir se mostram, são 
aqueles onde se obtiveram diferenças significativas - Tabela 6. 

Tabela 6. Valor absoluto da estatística T em função do grupo etário e tendo em cuma 
o sexo dos sujeitos 

I 

An':lise 

Afirmações X Sexo 
Afirmação Valor absol.lto Probabilidade O 

Gl 

<+M><-F> A4 3,639 5%cO 
<+ M><- F> A6 2,675 5%0 

(14 a 16) <+M><-F> A7 1,997 2,5% 
<+ M><- F> AS 1,963 2,5% 

I <+ M><- F> A9 3,635 5%cO 

I 

Como se pode constatar existem diferenças significativas, no grupo etário dos sujeitos mais 
novos, relativamente às ideias veiculadas nas afirmaçães1, 6, 7, 8 e 9 e em todos os casos 

são os sujeitos do sexo masculino que obtêm as médias mais el<:vadas. No que diz respeito 
ao grupo etário dos sujeitos mais velhos não foram alcançados resultados com diferenças 
significativas entre os sujeitos de ambos os sexos. 

DiSCUSSÃO 

O desenvolvimento desta análise reve como pressupOSto de base as seguintes hipóteses de 
trabalho: 

Hl ..	 Existem diferenças significcttivas, na fonna de encarar a figura ftminina, na campanha 

publicitária entre os dois {j,YUPOS etários, 

H2: Existem diferenças significativas, na forma de encarar a figura feminina, na campanha 
pubiicitária entre rapazes e raparigm, 

Procu~'ámos, através dos tratamentos de Jados, encontrar evidências que permitissem 
confir á-las ou infirmá-las. 327 
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Uma primeira ilação, que ressalra das diversas abordagens, centra-se no papel desempenhado 
pelos dois facrores anteriormente mencionados - grupo erário e sexo - na forma como os 
sujeitos se posicionam face a esra campanha publicirária, traduzido em termos do seu 
posicionamenro face ao conteúdo das afirmações utilizadas. 

Mas antes de passarmos à discussão dos resultados, em função dos dois parâmetros em 
discussão, iremos fazer, sucintamente, uma análise dos resultados gerais. 

É opinião geral que, por um lado, as mulheres são mais faladora.r do que os homéns, a figura da 

mulher é mais apelativa do que a do homem, sendo esta uma campanha bem conseguida, pois 
esre é um produto que se destina sobretudo às mulheres, porque são estas que falam mais ao telefone. 

Por outrO lado, obtiveram as pontuações mais baixas e, por isso, mostram o seu desacotdo 
com a ideia de que a figura masculina estava mais de acordo com esta campanha, bem como, este 
ser um produto que se destina sobretudo às ;;/Ulhe1"es, pois são elas que têm mais tempo livre 

relativamente aos homens. 

Relarivamente à análise por grupos erários e atendendo aos resulta.dos, que obtiveram valores 
significativos, podemos dizer que os sujeiros mais velhos, com idades compreendidas entre 
os 17 e 19 anos, consideram que a fif!.l./i'a da mulher é iilais apelativa do qlle a do homem, mas em 
contrapartida são os sujeitos mais novos, entre os 14 e os 16 anos, que consideram que esta 
é uma campanha bem conseguida. 

No que diz respeito à variável sexo e seguindo o mesmo princípio adoptado anteriormente, 

verificamos que aqui as divergências são em maior número. De acordo com o posicio
namento dos sujeitos do sexo masculino, em contraste com a posição dos sujeitos do sexo 
feminino, a figura da mulher é mais apelativa do que a do homem, as mulheres são mais faladoras 

do que os humellS, as mulheres são mais inf!uenciáveis por este tipo de campanhas, as m/Ilheres têm fnais 

tempo livre para ver TV e, por isso, este é um produto que se destina sobretudo às mulheres pois são 

elas que têm mais tempo livre relativamente aos homens e não porque esras se preocupam mais com os 

aspectos económicos do que os homem, como revelam as mulheres. 

Os dados revelam-nos que, dentro do grupo dos sujeiros do sexo rrasculino, os mais novos 
acreditam que a utilização da figura jimúnina está de acordo com o tipo de pruduto e que esta é uma 

campanha bem conseguida. Enquanto os mais velhos colocam a tónica que esre é um produto, que 

se destina sobretudo às mulheres, pois são elas que têm mais tempo livre relativamente aos homens. 

No que diz respeito ao grupo do sexo feminino, são as mais velhas lue mais acrediram que 
a figura da mulher é mais apelativa do que a do homem e, por isso, pensam que a escolha da figura 
feminina não é irrelevante para o Sttcesso da campanha. 

Situando-nos dentro de cada um dos grupos etários, podemos consrarar duas coisas. A primeira 
328 é a ausência de diferenças significativas dentro dos sujeitos do sexo feminino, 
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independentemente da idade. A segunda diz respeito às diferenças alcançadas dentro do 
grupo cios mais novos. É precisamente dentro deste grupo que tudo se passa. Assim, para os 
sujeitos do sexo masculino, a tónica é colocada no tempo livre que as mulherl"s têm 
relativamente aos homens (A4 - é um produto que se destina sobretudo ,is mulheres pois são elas que 

têm mais tempo livre relativamente aos homem e A9 - as mulheres têm mais tempo livre para va TV). 

Asemelhança do que tem vindo a ser dito em outras perspectivas, também aqui surge a 
figura da mulher como sendo mais apelativa do que a do homem, bem como sendo mais 

faladora e influenciável. 

Assim, tendo em conu as diferentes análises realizadas e os vários cruzamentos de dados 
levados a cabo, podemos afirmar que o sexo dos sujl"itos e a idade dos mesmos existe 
influenciam a forma de os sujeitos se posicionarem perante esta campanha publicitária, em 
geral, e a forma como ela retrata a figura feminina em particular, do sexo dos sujeitos bem 
como da idade dos mes mos. As diferenças entre sexos são mais acentuadas dentro do grupo 
de jovens entre os 14 e os 16 anos. 

CO~C u ÃO 

A forma como os media abordam os grupos, os contextos e as relações que fazem parte do 
nosso dia-a-dia é um elemento de grande urilidade na compreensão da função dos 
estereótipos veiculados a partir dos quadros de valores e repreSentações desses mesmos 
grupos. Por isso, esta é uma área de estudo com um enorme potencial e uma grande 
pertinência, pois as representações constituem-se por excelência um dos territórios da 
educação informal. 

Vários estudos experimentais têm mostrado que os modelos televisivos podem influenciar as 
percepções de género (Neto, 2000). Os anúncios tdevisivos que passam entre a programação 
fornecem-nos um retraro de homem e de mulher a que se adequam produtos, serviços, 
espaços e tempos. Esres anúncios são meticulosamente estudados, concebidos e levados a 
cabo procurando associá-los aos diversos produtos ou serviços, às fantasias e às ansiedades das 
pessoas a que se destinam. Muitas vezes criando ntcessidades onde elas não existiam e dando 
a imagem ilusória qu(' a sua aquisição é o gatante de sucesso. Para isso o recurso aos 
estereótipos tem sido uma prática corrente. Apesar de roda a contestação que surgiu nos anos 
60 (e que se prolongou pelos anos 70, do século XX) no que se refere à utilização da figura 
feminina na publicidadl", os anunciantes não dc;ixam de recorrer a ela. Geralmente a figura 
feminina é retrarada como uma utilizadora de ptodutOS ou serviços cuja compra leva a 
recompensas de carácter afectivo! emocional. 

Diversos estudos realizados, sobre a procura da relação entre os media, em geral, e a televisão 

em particular o processo de socialização dos sujeitos, têm vindo a mostrar o impacto destes 
na aprendizagem dos papéis sexuais e na representação de homem c; de mulher. 

- - - -----,+------+I~,---------------------------
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ABSTRAC 

This paper was presenteei by the ctt/thor at the meeting of the Comp/ex Dependency Needs Committee 

(Eliropean Disabi/ity Forum) in Budapest, 22-23 September 2006, ar a member of the Cormnittee. 

lt intends to ana/yze the right to vocationa/ training and work of people with severe or mu/tiple 

disabilities taking in consideration the artic!es of the recent/y presented United f\iations Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities (2007). 

Previolis examples of Good Practices i!!ustrated the statements made by the alithor who a/so points out 

the recommendation made by the UN Convention 012 the measureJ to be adopted bJ the Stcttes Parties. 

To conc!lide the artic!e an Action P/an iJ presented. lt contains recommwdatiom to imp/enzent the right 

to vocational training ,mt! workfo!!owing the principies of United Nations Conventioil. 

1. I TRO UCTION 

1.1.	 HE ROPEAN OISABILlTY FORUM ANO PEOPLE WITH COMPLEX 
EPE OENCY NEEDS 

The European Disability Fotum (EDF)< , is a European umbrel1a otganisation with 70 

European Non Governmenral Organisations (NGO) and 17 National Councils fmm ali 

European Union (EU) and other EEA states as members. EDF represenrs the wterests of 
37 million disabled citizens in the EU. Its mission is to advance disabled peopk's human 

rights and pr mote equal opporrunities in the EU lnstitutions and Member :";tates in 
accordance with principies of non-d iscrimination. 

"One of the EDP's mctin objectives is to ensure that society at large, indudi;tg the diJabilit)' moveíilwt 

itself, does no! ignore people with severe 01' multiple disabilities involving camp/e:' 

dependency needs or those unab/e to represent themselves. People with complex dependency 335 
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needs lorm a very diverse group, witb different leveIs 01 dependency. The group ineludes 

both people who are unabie to represent themseives (ti majorit)) and who therefore need representation 

thTOUf;h their parents and other peopie who, with adequate support, are abfe to represent themselves." 

:annis Vardakasranis, Presidem of EDF (2000) 

'~'hus, among EDF members was established a Standing Committee on "Disabled People 
with Complex Dependency Needs or Unable to Represem Themselves" who committed 
itself to the suPPOrt for and developmem of self advocacy and reptesemativeness within this 
minority. The !.ommittee that inc1udes the Presidem and Vice-President of Aurisme
~urope, published a first awareness raising leaflet in 1998 and a reference documem in 

2000"'. This document imends to inform ali people addressing disability i sues, decision 
makers, national administrations, representatives and members of the disability movement 
in order to set proposals and plans of action for this speciaJ population. 

1.2.	 iE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS ÓF PER$ONS 
ITH DISABILlTIES 

The United Nations Convention(2) was open for signature by ali Member States and by 
regional imegration organizations at 1Jnited Nations Headquarters in New York as of 30 
March 2007. Portugal was one of the first member states to sign the Convemion. 

"The present Convention shaf! eJJter into force Oil the thirtieth da)' afier the deposit of the twentieth 

inrtrument of ratification 01' aCceJsion". (Artic1e 15.1.) 

Thl: Convemion represems a major Stcp for the inc1usion in society of persons with 

disabilities that usually are "invisible" in the laws. Among people with disability, persons 
wich complex dependency needs (CDN) are the most invisible. Many people with autism, 
for example, have complex needs in communication and social imeraction and that makes 
them "exeluded among the exeluded''''. 

The purpose oE the present Convenrion is "tu promute, protect and ensure the jttll and equal 

enjoymmt of af! human rights and fundamentai freedoms by af! persam with disabilities, and to 

promote respect for their inhereilt dignity." (Artic1e 1) 

The Convemion appeared as a consequence of the principies proc1aimed in the Charter of 
the United Nations "whieh recognize the inherent dignity and worth and the equai and inalienable 

rights ofaf! members ofthe human famify as the foundation offreedom, justice and peace in the world' 

(Preamble of the Convemion). This importam documem also recognizes "the importance of 

the principies and poliey guideiines contained in the \Vorld Programme of Aetion concerning IYisabled 

336 Persom and in the Standard R/fies on the Equaiizcttion of Opportunities for Penom with 
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DisabilitiefJ
', in inlluencing the promotioli, 1017nulation clild evalllatioi~ 01 the policies, pla/lS, 

programmes and aetions at the national, regional and international leveis to Ittrther eqttalize 

opportunities lar persom with disabifities". 

New important concepts are scaced ln che UN Convention: 

A new concept of disabifity hac takes in account che impoccance of environmental faccors. 
Disabilicy depends on che barriers sociecy creaces co persons wich disabilicy: "disability is 
an evolving concept and that disability results frmn the interaction between persons 
with impaú·ments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full 
and effective participation in society on an equal basis with others." 

And a new inclusive concepc of persons with disabilities: "Persom with disabilities 
include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments 
which in interaction with various barriers may hinder their full and effective 
participation in society on an equal basis with others." 

People wich complex dependency needs or needs of high leve! of suppocc, namely people 
with alltism are ofcen exclllded from edllcarion, hOllsing, rehabilicarion, vocacional craining 
and work because of the <.:nvironmental barriers of communication. 

Following che UN Scandard Rules for che Equalization of Opporrunicies for Persons with 
Disabilities(J), "The term "rehabilitation" refers to a proceJs aimed at enabling persons with 
disabilities to reach and maiutain their optimal physical, sensury, intellectttal, psychiatrie and/or 
sociallunetionallevels, thus providing them with the toais to change their lives towards a higher levei 
01 independence. ... lt includes (7 wide range 01 measttres and aetivities Iram more basic and general 
rehabilitation to goal-oriented activities, lor instance vocationa! rehabilit"tion". 

HT TO VOCATIONAL TRAINING AND WORK 
ONVENTION 

2. 1. C NVENTION ON RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILlTIES 
HAVI G COMPLEX DEPENDENCY NEEDS 

Though many persons wich disabilicies have capacicies and autonomy skills co keep a 
working place in che community, people wich CDN ar<.: often considered noc able co have a 
job and keep ir. They just are supposed to work in che framework of occupacional cherapy. 

W y is this happening? Are all people wich CDN able ar nor to enrer rhe labour marker l 

And if they are able co enter it, whac are the diffJculties they have co face co maintain cheir 
job' 337 
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These questions are noc new buc approaching 200 7 , che European Year of Equal 
Opporcunities, they become quire percinem. 

Many people wich CDN can really have a job according to cheir capacicies wich or wichouc 
supporc by ocher persons. There are cwo factors chac employers and decision makers musc 
take in consideracion to employ persons included in chis populacion: che diversicy of the 
individual characeerisrics and che adjuscmem of che environmem. 

ln cerms of che UN Convencion whac is the presem sicuacion of che persons wich disabilities 
in need of high levei of supporc or people wich Complex Dependency Needs in whac 
concerns work and employmem:' 

How che articles of che UN Convl:mion on che Righcs of Persons wich Disabilicies include 
chese special groups of populacion) 

The UN Cunvenriun recognizes 

"that the United Nations, in the UniversaL Dedaration of Human Rightsl4J and in the InternationaL 
Covenants on Human Rights(5)(6) has prodaimed "nd agreed that eve1'yone is emitLed to aI! the 
rights and freedoms set forth therein 1/lzthout dístinction ofany kind" (Prl:amble (b) 

Persons wich CDN can DOC be discriminaced from ali che ocher persons with disabilities in 
whac concerns vocacional craining anel work. 

2.2. IGHT TO OIVERSITV lN TRAINING ANO WORK 

"Recognizing further the diversity ofpersons with disabilities" (Preamble (i) 

Persons wich CDN are differem. They have differem characceriscics according to cheir 
special disabili cies, che degree of independence they have acquired, cheir levei of 
funccioning and cheir incelleccual capacicies, jusc to mcncion rhe diversicy of some of the 
si cuacions. 

Bearing in mind che principie "Respect for dilference and acceptance ofdisability as part 
ofhuman dive-rsity and bumanity" (Article1 - general principies (d), every person musc 
have the opportunity to work according co che Jiversicy of his sicuation. 

Like any ocher person, persons wich CDN have cheir own capabiLiries and incerests and the 
voc3cional craiDing must meec che diversicy of chcir imerescs and cheir capabilities. 

ODe of chc main difficulcies of che groups of persons wich CDN, namely persons wich 
jj8 A.utism Speccrum Disorders (ASD) is communication problems. 
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"Commlmicatio/J" inc!ltder spokm and signed lallf;!-li:Iges, displcty of text, and Braille, cmd tactile 
cormmmication, large priilt, writtw, ctudio, accessible muitimedia, plain language, human i'eader (!!ld 
augmentative and altemative illodes, litM/H aud formats of eummunicatiun, inc!uding accenible 
information and c07/trntmir'ltiolt techllolof!.Y. (Article 2 - Definitions) 

The persons thar live and work wirh rhem must help persons wirh CDN, namel) peoplc 
with ASD, [O cliscover 8nd communicare rheir preferences becausc we musr havl: "lújpect for 
inherent dignit)', individual autonomy inc!ttding the freedom to make one's own choices, {md 
independence ofpenom." (Article 3 - General PrincipIes (a) 

" Recognizing the importanee for persom with diSCIbilities of thei! individual autoilomy {md 
independence, induding the freedom to make their own ehoices". (Preamble (n) 

There are différent concl:pts of vocarional training and work. We must be úpen tO the 
diversity of the concepts and we musr be ready [O accept differem concepts of jobs. 

2.3. H o INTENSIVE SUPPORT 

"Recognizing the need to promote and proteet the humcm rights of all persom with disabilities. 
inclttding those who require more intemive sttpport," (Preamble (j) 

The suppore musr be imensive in the case of persons wich CDN. Somerimes rhese ptrson~ 

can penform wonderfullj wirh Just a small support but orher timé':' they need a Job coach, a 
trainer or even a colleague [O help them [O ptOgres~ in his job. 

The members of the family can also ptOvide intensive support and contribure [O the full 
participation of the persons with CDN in Lhe labour market. 

Awareness must be raised throughout society including at the family level, (Article 8-1. (a) 

"Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society and 
is entitled to protection by society and the state, and that persons wíth disabilitíes and 
their family members should receive the necessary protection and assistance to enable 
families to contríbute t:Jwards the full and equal enjoyment of the ríghts ofpersons with 
disabilities, " (Preambll (x) 

lmplying members of the family in thl: process of tmployment of rheir sons or siblings is a 
way of including them ia the labour marker. Families are often excluded of society because 
rhey must take care of the persons with high leveI of support and it is nor easy [O find 
institutional or private help [O replace them in that sltuation. 

ln the EU Horizon ptOj(~(( - Atlantis (997)<7>' there were wdl succeeded l:xperiences of 
integration in rhe labour marker of persons with ASD, mosr of them having a low leveI of 339 
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functioning. They had differenr jobs: gardening, organic agriculture (Portugal, Ireland, 
Spain), deer raising (lreland) and each one or two had a job coaeh to work with or to 
supervise rheir work. They had jobs in supermarkets (Spain), offices (France, Belgium) or 
farms (Ireland, Spain) and they lived among rheir peers. ln Porrugal rhe job coaches were 
young people (18 to 25 years of age) who had difficulties finding a job either because they 
were searehing for a first job or they have left schooling. Some of them were sibllngs of 
persons with autismo 

2.4. MEASURES TO BE ADOPTED BV THE STATES PARTIES 

Considering the General Obligations of States Parries (Arricle /f) 

States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures 
(Arricle 8 - 1) 

To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disability 
(Article 8 - Awareness raising (l.e) Including persons with CON or with high levei of 
dependency in the Labour market, c1esetoying myths and preconceived ideas. 

CInitiating and maintaining eflective public awarenes. campaigns designed (iii) To 
promote recognition of the skills, merits, abilities and contri/:'utions of persons with 
disabilities to the wort,place and the labour market. (Arricle 8 ... Awareness raisi g (a) 

And considering all the recommendations in Arricle 27 - Work and Employmenr, (1), 

persons who need high levei of supporr must have the righe to work "on an equal basis 
with others" including "the right to the opportunity to gain a living by work freely 
chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and 
accessible to persons with disabilities" (Arricle 27 - 1). 

The rights of persons wieh disabilities must be proteceed in eheir jobs including "protection 
from harassment, and the redress of grievances." Some people with ASO besides being 
very able and performing well must leave their jobs because they are victims ofbul1ying and 
harassmenr fram their colleagues. 

Persons wich disabilities may have access to work experience in the private sector as well as 
in the public sector "through appropriate policies and measures, which may indude affirmative 
action programmes, incentives and other measures". 

They muse "have effective access to general technical and voeational guidance programmes, 
placement services and vocational and continuing training t1ild promote emp!oyment 
opportunities and c<lreer advctlleement fo-r persom with disabilities in the !abour market, as wel! as 

340 assistanee in finding, obtaining, maintaining and returning to emp!oyment. " 
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As a condusion persons wirh CDN musr have all rhe righrs of orher persons wirh 

disabiliries and rhey musr nor be discriminared wirhin rhar popularion. 

All ri e legal documenrs, induding rht: Direcrives on Disabiliry of rhe European Union 

musr follow rhe UN Convenrion and include persons wirh CDN in all rhe Vocarional 

Training and Work legislation. 

PLAN - RECOMMENDATIONS TO IMPLEMENT THE 
O VOCATIONAL TRAINING AND WORK FOLLOWING 
VENTION 

• Analysis of rhe capabiliries and inreresrs of rhe persons wirh CDN. Discovering rheir 
special skills wirh rhe help of rht: people who livt: and work wirh rhem, namely rheir 
familie . 

• Assessmenr afrer a careful evaluarion wirh appropriare insrrumenrs. 

• Use	 of augmenrarive and alrernarive communicarion whenever means, modes and 
formars of communicarion musr be fosrered. 

• Find	 jobs to meer rhe capaciries and inreresrs of persons wirh CDN respecring 
diversity of choices, conceprs and solurions. 

• The job musr Jignify rhe persons wirh CDN, be effecrive and have qualiry. Tht: 
employer and rhe colleagues must be free from myths and aware of rhe capabiliries 
of persons wirh CDN. 

• Find a job coach, a parrner, a colleague or someone who could provide an inrensive 
supporr whenever is needed. 

• Respecr	 the digniry and inregriry of rhe person during rhe vocarional rraining and 
rhe performance of rhe job. 

• Fosrer autonomy and independence rhroughour all the processo 

• Idenrify obsracles and search for srraregies for remediarion. 

• Evaluatt the progress and idenrify good methodologies for accompanying the processo 

• Transfer the resulrs for differenr situarions. 341 
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RESUMO 

Este estudo pretende elaborar, explorar e refinar um modelo teórico para o pensamento 
visual-espacial e a partir dele compreender o seu desenvolvimento, identificando modos de 
pensamento visual-espacial e processos associados. Começou-se com a criação de um modelo 
teórico inicial e seguiu-se uma investigação empírica que focou dois ambientes de ensino para 
o desenvolvimento do pensamento visual-espacial, no contextO da exploração e compreensão 
das isometria. Os ambientes de ensino incidiam sobre o mesmo tópico, mas num deles a" 
tarefas envolviam apenas actividades com material manipulável (não tecnológico). No outro 
ambiente eram atribuídas tarefas mistas que incluiam actividades com material manipulável 
(não tecnológico) e o computador, micromundo Tarta, especialmente concebido para o 
estudo. Este micromundo pretende estimular a exploração das ideias de translação, reflexão e 
rotação, através dos movimentos rígidos deslizar, virar e rodar. 

A metodologia da investigação é de na cu reza qualitativa integrando a análise c a interpretação 
de rranscrições de registOs vídeo das respostas indiyiduais de doze alunos a rarefas geométricas 
antes e depois do ambiente de ensino e das execuções de outras tarefas geométricas feitas em 
aula, por díades de alunos usando o micromundo. Pretendia-se assim validar não só o modelo 
teórico inicial para o pensamento visual-espacial, seguindo os critérios de Schoenfeld como 
detectar a influência da dimensão sócio-cultural nos modos de pensamento visual-espacial, 
especificadamenre as suas relações com as zonas de desenvolvimento proximal de Vygorsky de 
cada aluno. s dados foram organizados em episódios e distribuídos por categorias. Estes 
episódios foram analisados c interpretados seguindo uma abordagem metOdológica próxima da 
do método de comparação constante. Foram ainda determinados os níveis de desenvolvimento 
geométrico para movimentos elementares manifestados pelos alunos antes e depois da 
expetimentação do ambiente de ensino e analisadas alterações nesses níveis. 

As conclusões do escudo integram a construção dum modelo teórico para a compreensão do 
pensamento visual-espacial onde foram identificaJos quatro modos de pensamento: modo 
resultante da percepção, modo resultante da manipulação mental de imagens, modo resultante 
da construção mental de relações entre imagens e modo resultante da exteriorização do 
pensamento (que inclui metáforas e gestOs). Para cada modo de pensamento foram explIcitados 
processos de pensamento específicos. Estabeleceu-se uma relação entre os níveis de Van Hiele 
manifestados pelos alunos e aqueh:s modos de pensamento visual-espacial. 349 
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o DESAFIO À FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENFERMAGEM 
- UM CONTRIBUTO PARA A MUDANÇA DAS PRÁTICAS 

Orientadora: Prof." Doutora Teresa Oliveira 

RESUMO 

A educação e a formação constiruem um dos maiores desafios do nosso tempo, interpe

lando não só professores, mas também gestores e políticos. Partindo desse desejo, 
desenvolvemos um trabalho que teve como ponto de partida a seguinte questão de 

investigar:ão: como percepcionam os professores adjuntos do ensino superior politécnico 

de enfermagem as exigência~ e necessidades de formação emergentes dos acruais desafios 
do sisre!na educativo' 

O âmbito Jesta investigação circunscreve-se à formação e tem por objectivos: compreender 

a problemática da formar:ão de professores do ensino superior politécnico de enfermagem à 

luz das actuais políticas educativas, numa perspectiva de mudança e desenvolvimento 
pessoal e profissional; compreender se a formação constirui uma prioridade e que 

importância lhe atribuem os professores; compreender o papel das escolas superiores de 

l:nfermagem face à formação dos seus docentes; conhecer os constrangimentos vivenciados 

pelos professores na "verrente formação" e como interferem na mudança das práticas de 

ensino; analisar a relação entre concepções da formação dos professores de enfermagem e a 

história pessoal e familiar, institucional e a realização de projectos pessoais; compreender a 
importância atribuída aos valorló's na formação de estudantes do curso de licenciatura em 

enfermagem e na formação de professores; contribuir com sugestões para a mudança das 

práticas de formação dos profe~sores de enfermagem. 

Para se atingir esres objeCtivos construiu-se um quadro reórico onde se cruzam diferentes 

concepções, modelos e paradigmas, competências, dimensão ética, deontologia e valores, 

apoiados numa abordagem diacrónica de formação de professores com especial incidência 
na área de enfermagem. O processo metodológico recai sobre o paradigma qualitativo, 

compreensivo e interpretativo, que inclui uma fase de trabalho mais e tensivo, com 

recurso ao inquérito por questionário. E, na segunda fase de trahalho mais em profundidade, 

optámos pela realização de inquC:rito por entrevista, narrativa e análise documental 

recorrenJo-se à análise temática de conteúdo. 

A 1" fase do estudo desenvolveu-se em sete escolas superiores de enfer agem oficiais 
350 públicas do país incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. Decorreu num 



co texto de grande interesse manifestado pelos s(;ssenta e quacro professores adjuntos qU(; 

nele participaram. A 2." fase desenvolveu-se em crês escolas superiores de enf(;rmagem 

oficiais públicas e com a participação de crês professores adjuntos. 

Os resultados obtidos na investigação permitem concluir qU(; a formação merec(; tOdo o 
interesse pelos professores no sentido de mudança de paradigma dessa formação como 
contributO para a melhoria da qualidade do ensino e resposta aos actuais desafios da 
sociedade. Salienta-se, ainda, a necessidade de uma maior autonomia e participação dos 
professores no processo de formação e a criação de parcerias nacionais e internacionaié. 
entre escoLts d(; enfermagem, universidades c oucros países da Europa. 

São, também. relevantes os constrangimentos vivenciados pelos professores no qU(; 
concerne a f0rmação, salientando-se, nomeadam(;nte a falta de tempo, demasiadas 
actividades a desenvolver, horários rígidos, rurmas demasiado numerosas, a (;scassez de 
recursos humanos e financeiros, falta de incentivos por parte das direcções de (;scolas e a 
inexistência de planos de formação. Sugere-se que: as escolas dêem mais atenção à 
formação de professores; se defi nam critérios de formação coerentes e de acordo com o 
interesse e necessidade de formação dos docentes e a criação de planos de formação 
conducentes ao estabelecimento de uma política educativa de formação. 

PALAVRAS-CHAVE - Competência, Educação, Ética, Escola Qualifícante, Formação, 
Investigação, Enfermagem, Mudança, Paradigma e Valor. 
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ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS NO
 
ENSINO EXPERIMENT~L DAS CIÊNCIAS:
 

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTíNUA DIE PROFESSORES
 

Orientadora: Profª Ooutora Teresa Oliveira 

ESUMO 

Este escudo procurou lnfenr qual o lmpacte ljue uma acção dt" Frmação Contmua sobre 
Activldades Experimentals provocou na prática lectiva de professores de ClênClas 

De forma a melhorar o desempenho proflsslOnal dos professores Je ClênClas e a accualJzar 
as prátlcas realizadas em sala de aula, procurou dar-se resposta à[segUlnte pergunta. 

Qual o impacte da Formação Contínua em Actlvldades E penmentals na prática 
lectiva dos professores de <-:iências) I 

Assim, pretendeu-se realizar uma investigação que possibilitasse o cumprimento 

dos seguintes objectivos: I 
• Analisar as Actividades Experimentais em gnal e as Acti:V idades de Investigação 

em particular; 
• Inferir o que actualmente se faz, nestt campo, em algumas1 aulas Je Ciências; 
• Avaliat as potencialidades das Actividades Experimentais ~ as dificuldades encon

tradas pelos professores ao proporem uma Actividade destr ripo; 
• Compreender qual a influência de programas de Formação Contínua de Professores 

nas suas práticas lectivas. j 
As finalidades da Educação em Ciências baseiam-se em divers s dimensões não só ao 
nível do aprender Ciência e aprwder sobre a Ciência mas também na rertente de fazer Ciência 
(Hodson, 2000). Devem assim implementar-se variadas actividal:les práticas, de modo a 
promover nos alunos o desenvolvimento Jas mais diversas comp~tências. As Actividades 
Experimentais são fundamentais no Ensino das Ciências e p~dem caracterizar-se de 
diversos modos. Contudo, são as investigações as que impulsionam uma aprendizagem 
mais completa, uma vez que apelam à planificação, à discusdo, à conjeccuração e à 
avaliação. 

As Actividades Experimentais de Investigação incegram-se no novo paradigma educarivo 
de Ensino por Pesquisa e promovem o desenvolvimento da capJcidade de resolução de 
problemas e do pensamento crítico. 355 



:J :;UCe:'so da mudança educativa apenas é possívc.:! com o desenvolvimento profissional 
do:: professores (Hargre~ves, 1998) e para tal é necessário a formação ao J,)O).!o da vid,'.. 
A trilogia: formação, inJestigação c reflexão pode ser o alicerce para a constituiç;lo ck redc~ 
de aprendizagem, onde a partilha de experiências promova a c:mstrução de proJecto:, 
comuns. 

o paradigma metodoló ico por nós escolhido fundamentou-se num mixed aet!Jod, isto ~. 

numa abordagem mui imetodológica, onde as análises quantitativas e c ualitativas "e 

complementaram. concrletizámos assim uma análise interpretativ<c e um e~ tudo ele ca~1 J. 

Como insttumentos de recolha de dados utilizámos o inquérito por qucs ionário e ror 
entrevista. () cruzamlnto de dados possibilitou uma análise comprlensi;a c un 
profundidade, confront ndo os resultados dos vários instrumentos utilizados. j"O q'.H: 

concerne ao tratamentoI dos d d os optou-se por uma ana lSe e:,>:atlstlca deSCfltna..a 'I'" aos 
resultados dos inquéri~os por quesrionário e uma análise de conteúc o :com l!l ,a 
categorização semântica) aos discursos produzidos nas entrevistas. 

Da análise de resultados!realizada podemos averiguar quais as potencialidades associadas às 
Actividades Experimen ais, bem como as dificuldades que os docentes referem sentir 
quando da sua implem~ntação. Os docentes entrevistados investem consideravelmente na 
própria formação, privilegiando a vertente pedagógica e mostrando-se predispostos para a 
formação ao longo da tida. Sobre a acção de formação em análise, esta cumpriu essen
cialmente objectivos deferminantes de troca de experiências e partilha de conhecimentos 
enrre os diversos docen~es e teve um forte impacte na sua prática lectiva. EStfS passaram a 
atribuir maior impoDtância e relevância ao Ensino Experimental das Ciências, 
nomeadamente às Activ~dades de Investigação implementando-as nas suas aulas, avaliando 
os efei tos na aprendizag~m e vencendo o receio de inovar. 

Constatámos que os 'locentes já consideravam as Acrividades Experimentais como 

fundamentais ao Ensito das Ciências. Contudo, após a realização desta formação, 
passaram a dar mais ibportância às Actividades de Investigação. Só deste modo, os 
alunos integram um c~nhecimento profundo da Ciência, nas suas vátias dimensões, mas 

apurou-se que estas aClividades ainda são pouco concretizadas, ou com limitações. 

Os professores sentem- e isolados quando querem implementar o Ensino Experimental: 
reduzido apoio da esco~a, pouco dinamismo nos grupos e fraca interacção entre colegas e 
consideram a interdis'ctplinariedade fundamental. Revelam a consciência de que o 
processo formativo dev4 ser antes de mais, um processo colaborativo e sentem necessidade 
de apoio, nomeadamente, para a implementação de Actividades Experimentais. 
Sugerem uma maior Jolaboração entre diversas entidades: a constituição de redes de 
aprendizagem, que deJenvolvam a partilha de experiências e de conhecimentos, poderá 
ser um . a fi com o que d'mezo I e aome1tar para promover o contacto novo preconIza 

356 investigação em Ciências da Educação. 



Verificou-se que o sistema de Formação Contínua actual, tal como existe, não satisfaz 
os docentes e que pode mesmo provocar um enviesamento da sua missão, contudo o 
impacte que a acção de formação sobre Actividades Experimentais realizada exerceu 
na prática lectiva dos professores envolvidos, foi elevado. 
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