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Com este seoundo volume dus .\nais "Educação e Desenvolvimento" pretende-se 
p-()sseguir os objectivos enunciados no número anterior que vis;am, fundamentalmente, 
di :-unJir, interna e externamente, os resultados de investigação dos membros da UIED, 

I 

procurar convergência e enriquecimento entre as várias equipas do Programa e estabelecer 
o diálogo científico e académico transversal entre domínios de investigação_ 

Procura-s~, ainda permitir uma análise da evolução das problemdticas das diversas linhas 
de investigação da UIED que, no último ano, sofreram já desagregação ou deram origem 
a novas áreas de investigação_ I 

o caminho da coesão, identidade, solidificação de conhecimentos ou de ahordagem 
reflexivas e uestionantes em áreas-fronteira de investigação el1ltre várias disciplinas 
como é o caso da relação entre processos de Educação c Desenvolvimento - é longo, 
progressivo e exige persist2ncia e aberrura. 

Espera-se que este novo volume facilite assim uma ampla partilha científica no seio da 
UIED e em rede com outros centros de investigação similares. 

Uma palavra de agradecimento à Fundação para a Ciência e Tecrologia é merecida, pelo 
apoio indispensável à difusão científica concedido através do financiamento programático 
da UIED. 

Teresa Ambrósio 
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Estatutos I Regulamento da Unidade 

Regulamento da Unidade de 
Investigação Educação e Desenvolvir1nento - UIED 

I. NATUREZA 

A Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da Fjculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (CIED) desenvolve ilvestigação no domínio 
das Ciências da Educação, com especial ênfase nas dinâmicas e prFcessos de Educação e 
Formação, nos contextos de mudança das sociedades contemporâneas.Estas funções são 
realizadas através do desenvolvimento de projectos de investigação ~m educação, formação 
e desenvolvimento protagonizados por membros da Unidade. 

II. MEMB OS 

São membros efectivos da CIED os docentes doutorados e investigadores de 
Departamentos e outros sectores da Faculdade de Ciências e TecJologia da Universidade 
Nova de Lisboa, cuja candidatura tenha sida aprovada pelo Conselho Ciêntifico da UIED. 
Poderão ser admitidos como membros efectivos docentes e inves~gadores doutorados de 
outras instituicões, por elas autorizados, que participem em projectos da Unidade e cuja 
integração seja aprovada pelo Conselho Cientifico da Unidade. São rembros associados da 
UIED docentes e investigadores em doutoramento orientados pOf membros efectivos da 
Unidade.São membros colaboradores da UIED investigadores qpe colaborem com um 
membro efectivo da Lnidade e participem em activida~es aprovadas ou da 
responsabilida::le da C IED. A qualidade de colaborador perdf-se logo que cesse a 
colaboração prestada. Os membros efectivos deverão realiz~r o seu trabalho de 
investigação n-::ssa qualidade, dedicando-lhe, pelo menos, 25% do eu tempo de trabalho. 

III. OBJECTIVOS 

A UIED visa os seguintes objectivos: I 
• Produção de conhecimento em educação/formação e desenvolvimento. 
• Investigação sobre teorias sociais de educação/ formação. 
• Formação de investigadores. 
• Construção de quadros de análise sistémica e multidisciplinar sobre a relação entre
 

educação / formação e desenvolvimento.
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Estatutos I Regulamento da Unidade 

IV. ECURSOS 

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

apoio: Fundação para 1Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência e da Tecnologia, 

Faculdade de Ciência e Tecnologia da universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), 

Conselho Directivo da FCT/UNL e entidades financiadoras públicas e pri adas. 

V. COlABORAÇ - O COM OUTRAS ENTIDADES 

Tendo em vista a realização dos seus objectivos, a l'IED está aberta à cooperação inter

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

pedir pareceres relativa ente aos planos de trabalho e demais actividades a personalidades 

de reconhecido mérito e representantes de entidades ligadas à investigação educacional. 

VI. ÓRGÃOS 

Conselho Científico 

1. O Conselho CientífiJo da LIED é constituído pelos respectivos membros doutorados. 

2. Compete ao Consell0 Científico: 

•	 Definir as grande~llinhas de orientação da lTnidade em consonância com a politi~a 
científica da Secção. 

• Aprovar o orçamelto e plano de actividades da Unidade. 

• Aprovar o relatórid de contas e o relatório de actividades da unidade. 

• Pronunciar-se SObrf a admissão de novos membros. 
• SoJjcitar à Comissão de Acompanhamento parecer sobre o Relatório de ActividaJc~. e 

Plano de ''\ctividadjs. 

3.	 Não são contabiliz dos para efeitos de quorum nas reuniões deste Conselho, os 

docentes da Secção Ide Ciências da Educação em situação de dispensa de servico, 

equiparação a bolseil1O, em representação oftcial da Faculdade e impedidos dada a sua 

participação em júris! em órgãos da Universidade ou da Faculdade. 
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Estatutos Regulamento da Unid,;d..: 

Plenário da Unidade 

1. O Plenário da Unidade é constituído por todos os seus membr s. 
2. São funções do Plenário: 

• Pronunciar-se sobre as problemáticas da investigação em curs10 na Unidade e sobre as 
linhas a desenvolver no futuro. 

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

Comissão Coordenadora 

1.	 A Comissão Coordenadora é constituída por um Coordenador Científico com pelo 
menos cinco anos após o doutoramento e por três ou mais vo laiS. 

2. O Coordenador Científico é eleito pelo Conselho Científico d entre os seus membros 
efectivos e por um mandato de três anos prorrogáveis. 13.	 Os vogais são designados pelo Conselho Científico de entre 0 elementos da Unidade 
por um período de três anos. 

4.	 Compete ao Coordenador Ciemífico a liderança científica e responsabilidade pelas 1actividades de gestão e coordenação da 1lnidade, coadjuvado pelos vogais. 
5. Compete à Comissão Coordenadora:	 I 

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

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

•	 Submeter à aprovação do Conselho Científico da 1-nidade os relatórios, planos e 
orçamentos anuais. 

Comissão Permanente de Aconselhamento 

•	 A Comissão Permanente de ~\conselhamento é consti lida por três a ClOCO 

personalidades de reconhecido mérito convidadas pelo Jonselho Científico da 
Unidade. T 

•	 ~\s personalidades que integram a Comissão Permanente de Aconselhamento são 
convidadas por um período de três anos pelo Conselho Cien~fico da Unidade. 

•	 São atribuições da Comissão Permanente de Aconselhamento dar parecer e 
acompanhar as actividades e o funcionamento da Unidade. 

17 
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VII. FUNCIONA ENTO 

o Conselho Científico rpúne ordinariamente pelo menos trimestralmente convocado pelo 
responsável da Unida~e ou extraordinariamente a pedido de 2/3 Lios membros 
efectivos. Das reuuiõe! serão lavradas actas que, como outras informações, serão 
disponibilizadas a todos los membros da Unidade através do respectivo site. bra além das 
reuniões da Coruissão Cpordenadora e da Comissão Científica terão lugar semestralmente 
reuniões plenárias, das quais serão e1ahoradas súmulas que serão postas à disposição dos 
membros da {:uidade. 

VIII. ALTERAÇ ES AO REGULAMENTO 

~'\s alterações ao regulalento são competência do Conselho Científico da UIED. 

1.	 A Unidade de Inves4gação Educação e Desenvolvimento da E1.Culdade de Ciências e 
Tecnologia da Univrsidade Nova de Lisboa (UIED) desenvolve investigaçào no 
domínio das Ciência~ da Educação, com especial ênfase nas dinâmicas e processos de 
Educação e Formaçã<b, nos contextos de mudança das sociedades contemporâneas. 

2.	 Estas funções são rdlizadas através do desenvolvimento de projectos de investigação 
em educação, formaçlo e desenvolvimento protagonizados por membros da Unidade. 
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Comunicação apresentada no Congresso Internacional de Tecnologia, Educa6io L Desenvolvlmcl1LO 
Sustentável, l: ~niversjdade d Murcia, Espanha, de 17 a 19 de Setembro de 2001
 



Educação e Dimensões duma 
Tecnologia IIHumanizada" 

Tomás Patrocínio 

1. A SOCIEDADE TECNO-LÓGICA E GLOBAL 

A primeira re\-olução industrial, no século XIX, permitiu substit ir o esforço físico dos 

seres humanos por máquinas e sistemas mecanizados (vapor, lectricidade, processos 

químicos) ..A :egunda revolução industrial ocorreu já no século XX, depois da Segunda 

Grande Guerra, e veio quer substituir quer reforçar o esforço iotele I tual do homem através 

de máquims, com o auxílio de computadores e telecomunicações (Hans Kung, 1996, pp. 

42,43). 

Com os progressos tecnológicos inovadores (electrónica, miniat rização, digitalizado c 

softlparc), que penetram em dorninios especializados de actividade também influenciam a 

totalidadc da Vida sOCIal, parecem concretIzar-se as grandes utoPla1 da humarudade. 

De fac LO, actualmente, as tecnologIas, sejam as tecnologIas agrájias c IOdustnaJs ou as 

ligadas à hJOtecnologJa, seJam as associadas à tccno-mediclOa e à eng;enhana genétIca, sejam 

as que são mais utilizadas por todas as pessoas - as Tecnoldgias da Informação e 

Comunicação (TIC) __o, encontram-se na base do desenvolvi~ento das sociedades 

contemporâneas, pois proporcionam uma acumulação ilimitada de 1iqueza e, nessa medida, 

num certo sentido, a satisfação das aspirações humanas (T'Ukuyami' 1992, p. 16). 

Os computadores e o desenvolvimento das TIC em geral prop4rcionaram nas últimas 

décadas e continuam a proporcionar uma grande expansão das i dústrias e actividades 

ligadas à electrónica, à microelectrónica, às telecomunicações. Fizeram surgir novos 

sectores como: a robótica, a burótica, a domótica, a nanotecnologi . Sustentam, por outro 

lado, investi~ação em áreas novíssimas do saber como a inteEgênci artificial e a realidade 

virtual. 

Com o meta-recurso Internet começam a emerglt a economJa e O comérCIO digitais (e
business e e-commerce). Estão igualmente a ser construídos os alicerces duma educação digital 

(e-leaming, aprendizagem electrónica). 

A Internet é um fenómeno que se expande estatística e qualitativa ente de forma muito 29 
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acelerada. São disso sinais a criação de grandes consórcios resultantes de fllsões e de mega

fusões de empresas ia área da comunicação e da informação (tele.isãn, cinema, 
multimédia), a multipli' ação de operadores de telecomunicações que oferecem serviços 

Internet, a multiplicaçã , de pontos de acesso e de ciberquiosques e também dos cibercafés 

e restaurantes e das cib renfermarias. Os sistemas publicitários e de vendas (te/emarketing e 

home shoppiniJ têm tam ém tido uma importante expansão. No âmbito da comunicação 

social a Internet, à me da que se expande nas empresas, em casa das pessoas, nas escolas 1c na sociedade em g ral, tem sido um suporte de desenvolvimento e facilitação da 

participação dos cidadãbs em foruns e debates de opinião, mostrando que a In,ernet pode 

constiuir-se também c ,mo um importante meio de promoção de uma ciJadania digllal 

activa. 

Os computadores e as tecnologias infocomunicacionais associadas criaram novas 

profissões e em muitas tornaram-se um instrumento de trabalho poderoso e dominante. 

o tele trabalho é uma npva forma de organização em certo tipo de profissõ~s, começando 

a haver organizações qilie adoptam esquemas mistos de trabalho à distância e presencial. 

Podemos, assim, dizer ~ue vivemos numa sociedade "teeno-Iógica', ex,pres~-ão que reforça 

a Ideia de uma nova 0fdem SOCIal, de uma transformação paradlgmanca nas formas dI:' 

produção, de consumo I: de circulação de bens é; pessoas, que só com as novas Cccnologias 

infocomunicacionais (rr'dios, televisões, explosão da micro informática, telecomunicações 

móveis, redes digitais, videoconferência, produtos multimédia, Internet) :omeçou a 

emcrgIr. 

Kegroponte (1996, p. SÉ) considera que o mundo se está a tornar num mundo digital e que 

se chegou a um porto em que as grandes mudanças nos computadores e nas 

telecomunicações emaram hoje das aplicações, das necessidades humanas básicas e não 

tanto das ciências matTiais básicas. 

U aspecto mais marcare da sociedade actual é o do processo de globalizaçãr., fenómeno 

precisamente suport~do pelo extraordinário desenvolvimento das TIC que tudo 

condicionam e tendel~1 a colocar-nos a funcionar, a relacionarmo-nos em rede na escola, 
nas empresas, em casa. Joaquim Coelho Rosa (1998b) constata: "Não é, de facto, possível 

saber se a globalização resulta do progresso tecnológico ou se é o progresso teenológico 

que resulta da gJObalizrão. Neste momento, já ambas as afirmações são verdadeiras." 

Sào de facto as TIC qlJ.e estão na base da afirmação de uma mudança de paradigma, do 

paradigma técnico pari o paradigma tecnológico, uma mudança civilizacional, sendo que 

todos os sinais do desd volvimento social, nos seus melhores e piores aspectos, nos levam 

)0 a constatar como que existência de uma era aTIC e a de uma era me, ou seja o antes e 
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o depois das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Curiosamente, os próprios tecnofóbicos definem muito bem esta mudança de paradigma, 
É o caso de Neil Postman (1994, pp. 23-24): "Uma mudança si nificativa gera mudança 
total. Se removermos as lagartas de um dado habitat, não ficamos tom o mesmo ambiente 
menos a, lagartas: L~mos um novo ambiente e reconstrufos as condições de 
sobrevivência; ? mesmo é verdade se introduzirmos lagartas num feio ambiente onde das 

não eXistIam. E aS'lm que também funciona a ecologia dos med1·a. Uma nova tecnologia 
não acrescenta nem subtraI nada, altera tudo." 

Em suma as TIC favoreceram o processo "revolução digital" vf "revolução lOdusmal" 

proporcionando em termos geo-politicos a abertura progressiva 1e fronteiras económicas 

e a mundializ;,ção dos mercados financeiros, a implantação das teirias do comércio livre e 
a liberalização das actividades económicas (deregulation) e o fim d mundo bipolar com o 
desmemb,.amento do ex-bloco soviético. 

Mas o traço mais interessante a considerar do desenvolvimento cjentífico e tecnológico é 
o que tem que ver com a própria evolução humana que tetT! sido gerada por esse 
desenvolvimento. Todas as transformações sociais rápidas que[ se deram nas últimas 
décadas do sé:-luo XX levam Boaventura de Sousa Santos (1998, IP. 5) a refletir: "(... ) os 

progressos científicos dos últimos trinta anos são de tal ordem drfmáticos que os séculos 

que nos precederam (...) não são mais que uma pré-história 10ngirqUa." 

Neste contexto C:oelho Rosa (1998b) afirma, sobre o homem actua, numa perspectiva pó~
darwiniana: "~omos, os actuais humanos, na mais rigorosa acepç,o da palavra, mutantes. 
As mutações e alterações que vivemos e sofremos na nossa auto-cpmpreensão e no nosso 
relacionamento com o outro e com o mundo sãu mais radicais dd que todas as mutações 
e adaptaçúes fisiológicas que a nossa espécie sofreu ao longo de oda a sua presença no 
universo." 

2. GLOBALIZAÇÃO E CRESCIMENTO SEM DE ENVOLVIMENTO 

A globalização, de acordo com ~\nthony Giddens (2000, pp. 19-20;, é um termo que quer 
significar que 'cstamos a viver num mundo de transformações qu afectam quase tudo o 
que fazemos. Estamos, portamo, a ser empurrados para uma orde~ global que ainda não 
compreend~mos na sua totalidade, mas cujos efeitos já se fazem sdntir em nós. 

Este sociólogo aprofunda a sua análise considerando que há ,épticos e radic:1.is. üs 
cépticos renegam totalmente o termo globalização. Para estes, to a a conversa acerca da 31 



globalização não passa .sso mesmo, conversa, pois quaisquer que sejam os seus beneficios, 
preocupações ou dificuldades, a economia global não é assim tão diferente da que existia 
em períodos antecedentes. Para os radicais a globa]jzação é um facto bem concreto, cujos 
efeitos se fazem sentir Cor toda a parte, pois o mercado global é indiferente às fronteiras, 
tendo as nações perdi~o uma boa parte da soberania que detinham, tendo acabado a era 

do EstJ.do-nação. ESlá-se a constituir algo que nunca existiu antes: "a sociedade 
cosmopu]jta global" (p. 29). 

Giddens afirma ainda ue "a globalização não é um incidente passageiro ms nossas vidas. 

É uma mudanca das p1ÓPrias circunstâncias em que vivemos. É a nossa maneira de viver 
actual" (ib., p. 29). 

Pensamos yue é precisr aprofundar bastante a reflexão sohre este processe porque, como 
diz António Magalhãe~ (1998, p. 61), "é necessário, por um lado, assumir a g]ob~,lização 

como um processo e Ião como a naturalização do estado do mundo, por outro penetrar 

criticamente a gtobalizrão enquanto processo contraditório e desequilibrante." 

Na verdade, só nUi processo de questionamento profundo de novos conceitos 
emergentes e sobre os desequilíbrios por ela gerados poderemos considerar, como Coelho 
Rosa (2000a), que "a g obalização é uma das grandes oportunidades da 'hominidade' e da 
cidadania." 

Referindo-se ao último decénio do século XX, Teresa Ambrósio (1998), enumera algumas 
n:plicações relativas ã I condições económicas, políticas e sociais que vieram estabelecer 
mudanças no modelo de equilíbrio social das sociedades industriais: 

• "o fim da possibilid de do pleno emprego e da garantia de traGalho estável por toda a 
vida; 

•	 o enfraquecimento do Estado-providência como segurador contra todos os riscos 
SOCIaiS; 

• os Emites do cresci eoro material traduzidos por taxas reduzidas de crescimento; 

• os modelos de prafução agressivos do ambiente e geradores de assimetrias sociais, 
induzindo a excJusãyde sectores cada vez maiores da populaç:io; 

•	 as dificuldades crescentes postas à governabiEdade democrática pela mediatização da 
vida política, pela lurgência de manifestações de extremismo e por uma crescente 
desconfiança na adt.in.istração pública e no rigor da justiça; 

•	 a organização prodLjtiva pela introdução das novas tecnologias da informação e que fez 
emergir a competiü&idade (económica, tecnológica, científica) como exigência primeira 
de todas as estratég·1as de progresso." 
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Na verdade, são os aspectos mais positivos das tecnologias novas, nelo que representam de 

progresso, que mais atraem e fascinam as pessoas e as inStituiçõe;iá que podem permitir 
uma maior e melhor fruição da contemporaneidade ao integ arem-se nas múltiplas 

dimensões da existêná, humana, proporcionando a vivência e a 'periência dum mundo 

muito diferente de qualquer outro precedente. Contudo, na sociedide em que vivemos, a" 

tecnologias não estão ape~as associadas aos aspectos económi10s, socia~s, _politicos. e 
culturaIS pOS!t1VOS e aos ruvels de emanclpaçao que podem promover. ~stao tambem 

relacionadas com os mais negativos no referente a aspectos Ide dependência e de 

manipulação que também podem favorecer. 

Apesar da revolução informática, digital, e as suas enormes p I tencialidades para um 

milOdo rnl'lho,', continuamos precisamente a viver num mundl conturbado no qual 

pnmalleccm muitos problemas sociais, desemprego, pobreza Ie marginalização qu<. 

re:;ultam da desarticulacão dos antigos modos de organização ecolómica, 

Nas sOCledadn ou no:" sectores sociais onde não se implantaranp as novas tecnologias, 

pode identificr se, muitas vezes, pobreza económica e cultural, ~spectos a que nenhum 

cidadão pode ficar indiferente, já que isso também o afecta dirdcta ou indirectamente, 

LOillandu-se necessário corresponder ao desafio duma mudança po itiva em oposição a um 

aprofundamemc de convulsões. 

'\.tcmemos namportante reflexão de Eduardo Lourenço (1999) sOlbrc a nossa vivência de 

todos é'stes problemas: "O que foi uma conquista tornou-se idolatria da indiferença. I lá 

tolerâncias intoleráveis, O que quer dizer que o intolerável- violê cia, opressão, injustiça, 

todas as máscaras, sempre renováveis, do que ninguém ousa, as im, assimilar à pulsão 

autodestrutiva da humanidade em nós, chamada "o mal" - de' ou de ser apreendido 

como tal. Em nome da tolerância" (p. 93), 

Margarita Bartolomé Pina (2000), abordando a questão da toler~cia numa perspectiva 

multicultural relacional, aspecto que é acelerado pelo processo de ~lobalização, considera

a um termo típico do discurso liberal. Afirma que "oxalá houvesse mais dose de tolerância 

em muitos âmbitos, porque isso significa que sou capaz de aceitarl de viver e de estar ao 

lado de pessoas que não pensam como eu, que não sentem coto eu, que têm raízes 

culwrais diferentes e que, portanto, esta distância me prodUZI uma reacção e que, 

produzindo-a, naturalmente, eu supero-a. (.. ,) A tolerância, no fundo, tem algo de 

aScimétrico (... ) As pessoas que toleramos também podem dizej-nos que no, toleram 

(... )." i~esta interpretacão, a autora propõe que em alternativa a tolerância se utilize o 

termo reconhecimento, nomeadamente, o reconhecimento da inter e da multiculturalidade 

na ~ociedade e na escols. 
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-1r----
1. Novas tendências do pensamento educativo 

\!Ias, do nosso ponto ~e vista, a inter e a multiculturalidade não são apenas um problema 
de reconhecimento, são conceitos que se constroem e cujos contornos ganham sentido na 

vivéúu' do QUOcid"oo.1 

E por isso que faz sentido discutir, como Coelho Rosa (2000b), o termo tolerância que se 
apresenta como um termo equivoco: '~A. tolerância não é absoluta, mas sim relativa ao 
domínio em que se apUca" e acrescenta "a tolerância não é um bem nem uma virtude ~ ...) 
mas um mal menor; penso mesmo que o essencial consiste em definir os criténos do yue 

é tolerável e do limiar a [partir do qual devemos ser intolerantes." Propõe até que se aprenda 
a intolerância num dJlpla dimensão: a intolerância para consigo mesmo ~ou seja a 
intolerância para com a suficiência que permita um aperfeiçoamento de si) e a intolerância 
para com os OUlros na Imedida em que a suficiência é o abuso do poder, devendo mesmo 
educar se numa perspectiva de intolerância face aos abusos de poder. 

Eduardo Lourenço coJenta, na mesma linha, outras contradições da complexidade aCl.1al: 

"Talvez o que caracterije melhor o mundo contemporâneo seja esta paradoxal coincidência 
de subida de nivel da c .nsciência dos direitos, quer individuais, quer sociais, e a capacidade, 
também individual ou ,olectiva, de os neutralizar, numa indiferença total, não só empíri·.:a, 
como reflectida (' até teorizada, pelo absoluto desrespeiLO pela legalid~de e pela quase 
lúdica assunção da impunidade" (ib., p. 84). 

Hoje será difícil encontrar países onde se possam identificar factores de Jiscriminação na 
lei, contudo essa discri~inação permanece nas práticas sociais o que signifIca (]ue conticua 
a ser "lvida pelos hum~nos, e por vezes de forma violenta. 

bt< coolun'o d, "flC~Õ" 'ob" , 00'" comempouú,id,d, 0010" "mI''' , ,cirud, d, 
pessoa no centro das afenções como elemento essencial da luta contra a injustiça, contra a 
pobreza económica Jcultural, que se apresentam como os aspecLOs perversos da 
globalização, legitimaido a ideia de que "a globalização será o que os humanos dela 
fizerem. As suas pote cialidades (...) são as melhores que se depararam ac s humanos cm 
toda a sua história" (C elho Rosa, 2000a). 

3. MÚLTIPLAS ESIGNAÇÕES PARA A 
MUDANÇA DE ARADIGMA 

J\ SOCiedade actual tem recebJdo \. áUas deSIgnações: sociedade pós-capiralisl :-1; socied",d,~ 

JOdustual avançada, JOCledade pós-Uldustnal, SOCIedade pós-moderna; sociedade eh 

informação. 
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EducacJ e O",,,,nsõc$ du",a Ter.nolu~ia "Human'Lada".	 . 

Hans Kung (1996) discute o termo "pós-modernidade" consideranClo tratar-se ainda de um 

"projecto de conceito" (p. 21). Considera (ib., pp. 47-48), contl1dO, que são dim{'moes 
essenciais da sociedade actual o ser: 

•	 pós-eurocêntrica dado estar a emergir uma conjuntura policêntjca; 
• pós-colonialista e pós imperiaüsta perante o fenómeno das naço1es unidas ou fe dcradús 

e cooperantes; 
•	 pós-capltalrsta e pós socIalista por estar em vIas de desenvol lmento uma economIa 

ecossocial de mercado; I 
•	 pós-industrial por ser uma sociedade do secmr dos serviços c dfS comunicações; 
•	 pós-patriarcal por em termos politico-sociais se desenhar um r lacionamento Cle maior 

parceria entre os sexos; 
•	 pós-ideológica por ser uma sociedade orientada para a pluraüda e e para a glo baliciaJe; 
•	 pós-confessional por apesar de emergir gradualmente com dificuldade se cshoça uma 

comunidade multiconfessional e ecuménica. 

Pensamos que tantas designações não se excluem mutuamente, tal	 como a de "aldeia 
global", expressão popularizada pelos media para se referirem ao undo contemporâneo 
e à globaüzação. 

Ignacio Ramonet (1999, p. 129) apresenta dados estatísticos interessantes sobre as 
consequências que advêm do nivel da produção de informação fazendo cunsiderações 
sobre as ümitações da circulação de tanta informação: "Em trinta os, o mundo produziu 
mais informação do que durante os 5000 anos precedentes... Um s9 exemplar da edição do 
Nelv lórk Times contém mais informações do que aquela que estaria ao alcance de uma 
pessoa culta do século XVIII, durante toda a vida. (...) Até mesmr um leitor capaz de ler 
mil palavras por minuto, oito horas por dia, precisaria de um fês e meio para ler as 
informações difundidas num só dia. Após o que teria acumuladu um atraso de cinco anos 

:~:~~~l:~~~: :~~::~:~,::::i:~:'~"P~:~~::n~~n~:c~r:,~m:nO'~~:rnl:~:i~
 
seguinte reflexão de Neil Posuoan (1994): ":Ka tecnopolia, somos~evados a preencher as 
nossas vidas cum a procura de 'acesso' à informação. Para que proliósito ou ümitações não 
nos é permitido perguntar e não estamos habituados a fazê··lo uma tez que o problema não 
tem precedentes. O mundo nunca antes fOI confrontado com un1 excesso de lOformaçào e 
mal teve tempo para reflectir sobre as suas consequências" (p. 60). 

Esta questão do excesso de informação é pertinente fazendo com ue um dos aspectos da 
sociedade da informação seja o do próprio valor desta, dado que o valor da informação )5 



sobre a informação P10de ser mais elevado do que a própria infon~1sçãu. Por isso 
multiplicam-se os portis na Internet, quer generalistas quer especializados, rar~. navegacào 
na Internet como forrpa de facilitação de aquisição de informação de u TI modo mais 
expedito porque oriendda através de sistematizações temáticas. 

Aind, oob" "" pWb\lm'ti" , ,ob" " dcúgll'çõ" P'" , ooo;,d,d, cootempodn", 
atentemos na relevante Ireflexão proposta pelo americano Nicholas Negroponte (1996, p. 
1-;-3) com a qual muito 'os identificamos: ''A transição de uma era industrial para a uma era 
pós-industrial ou da informação tem sido tão discutida e durante tanto tempo que talvez 

0'0 00' "oh,mo, d'dt coo" d, qu, ,,"mo, , P"'" p,m um, '" pó,-iofoem'ç'o" 

Negroponte discorre aJsim subre a idade da pós-informação que começa a emergir e. que 
acabará por configurar uma unidade demográfica constituida por uma pessoa em que a 

informação será perso~alizada: "J\a era da informação, os meios de comunicação de massa 
tornaram-se maiores e ao mesmo tempo mais pequenos. (... ) Na era pós-informação, 
temos frequentemente um público de uma pessoa. Tudo é feito por encomenda e a 
informação é extrejamente personalizada. Cma ideia muito difundida é que a 
individualização é a eXfapolação da clifusão especializada - vai-se de um grupo grande 
para um pequeno e pam um mais pequeno e por fim chega-se ao individuo" (ib., pp. 173
174). 

Hoje, podemos de facto constatar que, em geral, as cadeias de televisão, sobretudo as 
cadeias de televisão por cabo e que emitem na Internet, organizam uma oferta de canais 
que são temáticos - !noticias, cinema, desenhos animados, desportivos, moda, música 
pop/rock e de música er~dita, saúde, pornográficos, etc - para além dos canais generalistas. 
Preferimos, pois, a ddignação de idade de pós-informação como direcção promissora 
oposta à massificação,lmas pensamos que a formação pessual será aqui muito relevante 
para a aprendizagem dl escolha da informação que satisfaz os interesses de cada um e da 
própria utilização dessl informação, para que a mesma não seja redutora e Limitadora da 
informação que a pess~a recebe e utiliza. Também a aprenclizagem do funcionamento em 
rede, em comunidade Jirtual, é um importante desafio para a aquisição de conhecimento, 
pois se hoje é cada vez Imenos possiveller tudo, recorrer ao conhecimento de outros sobre 
o que desejariamos ler ou conhecer, pode ser uma forma de facilitar o cum rimento desse 
objectivo. 

4. AS COMPLE AS QUESTÕES ÉTICAS 

No conturbado conte 'to da sociedade global, assiste-se a uma alteração do sistema de 
36 valores, o que torna a ,uestâo do termo "valores" polémica. 



Educaçã Ie Dimensões duma Tecnologia "Humanizado" 

Joaquim Coelho Rosa (1998a) discute-a, numa perpectiva ftlosó ca, defendendo que os 

valores são construções de sentido que se inscrevem na soLedade em que estão 

implantados, numa determinada cultura. ão existem, assim, valores universais, isto é, só 

apresentam carácter absoluto dentro de um certo 'espaço' - CUJturl, geográfico, histórico. 

Hans Kung (1996, pp. 48-49) analisa a problemática dos valores na sociedade actual 

propondo não a sua desagregração mas a sua transformação, defeddendo a necessidade de 

um ethos mundial: 

"A mudança de paradigma não implica necessariamente uma desagregação de valores, mas 

sim a sua transformação: 

•	 de uma ciên:::ia isent8 de referências éticas para uma ciência res9onsável; 
•	 de uma tecnocracia dominadora dos seres humanos para uma tecnologia ao serviço da 

humanidade; I 
•	 de uma indústria que polui o meio ambiente para uma intlstria que fomenta os 

verdadeiros interesses e as necessidades do Homem em harmorya com a natureza; 

•	 de uma democracia formal e de direito para uma democracia Vl'va, em que liberdade e 
justiça se conciliem." 

É neste contexto que ;\s questões éticas assumem particular rele ância nos nossos dias, 

sobretudo o respeito por três princípios essenciais, de acordo cqm Neves (1999): o da 

dignidade, ° da integridade e ° do desenvolvimento sustentável. Ifsta autora, efectuando 

uma reflexão sobre os progressos da genética (engenharia gdnética, biotecnologia), 

proclamando a indissolúvel relação entre a ciência c a ética, define 1queles princípio~ desta 

maneira: I 

•	 princípio da dignidade refere-se ao valor incondicionado do hrem enquanto sujeito, 
autor da moralidade; 

•	 princípio da integridade refere-se ao carácter intocável Ja unida e psico-física-espiritual 

que constitui a pessoa e que contraria qualquer intervenção quel resulte da alteração da 

identidade genética do ser; 

•	 princípio do desenvolvimento sustentado yue se refere à protelrção da natureza como 

condição da própria sobrevivência humana e da sua qualidade d~ vida. 

Neves con ribui, assim, para a importância de uma reflexãu sobre os direitos do homem 

em artlculação com os dueHos dos arumals e da natureza. 

Ahin To","n, pnv,jciP' "mb'm " domimo d, 'u" ,"m um ~utw cnqu,domcnto 
Defende que a úruca forma de lmpedir a fragmentação da sOCledade moderna é o 37 



reconhecimento da im ortância do indivíduo contra a lógica do mercado e do poder. Só 
um d.iálogo persislente'le aberto entre a razão e o indivíduo poderá manter o caminho da 

liberdade na pós-modtrnidade: "Não há uma figura Linica da modernidade, mas duas 

figuras viradas uma pari a outra e cujo diálogo constitui a modernidade: a racionalização e a 
sul:jectivação" (Touraine, 1992, p. 244). Para Toura.ine (1992), a sociedade pós-industrial 
constitui um campo de acção cultural e social ainda mais fortemente estabelecido do que a 
sociedade industrial, h je em dia em declínio: "O sujeit() não pode dissolver-se na pós

modernidade, porque se afirma na lura contra os poderes que impõem o seu domínio em 
nome da razão." 

Poderemos dizer que, perante a desiillcgração do modelo civilizacional dos países 

industrializados, a inefiJácia da geotão tecnocrática e dos sistemas de mediação tradicionais, 

a alteração dos valoresl fundamentais da sociedade, mas também perante o despertar da 

consciência dos limites do crescimento económico, da consciência ecológica, do 
multiculturalismo e da ~lura[jdadc surgem novas formas de pensar o desenvolvimento que 
encerram grandes d1esafios, como metas a assumir num novo paradigma: o 
desenvolvimento humlno, o desenvolvimento auto-sustentado, o autodesenvolvimento. 

~cgundo Morin (19981
, p. 342) "foi esquecido que dizer desenvolvimento quer dizer 

autodesenvolvimento. Auto=Homem (sociedade, indivíduo). Por conseguinte, o 

desenvolvimento deve ser concebido como autodesenvolvimento numa recorrência sem 

fim em que o desenvilvimento se torna ao mesmo tempo meio e fim do sistema auto
organizador (sociedade, indivíduo)." 

5. QUE PER PECTIVAS VALORIZAR PARA ACÇÃO 
EDUCATIVA/FO MATIVA ? 

Dado que as tecnologi s acarretam consigo coisas boas e coisas más, é fácil identificarmos 
ora uma postura de "~do defender", ora uma postura de "tudo r<:,jeitar" er 1 relaçao a eias. 

quando o importante ~ promover uma atitude ponderada sobre ~L sua inclusão nas nO;'5a:, 

vidas valorizando-se 6s seus aspecLOs construtivos e prevenindo e "de: momando" os 

negativos. I 

Não é, pois, legítimo ignorar as lecnologias, sendo mesmo necessá,io que todO' com ela:· se 

famili:rizen:: crianças: ~ovens, adult~s c idosos..\ resistência à incontornável era _digital, a 
reslstenCla a lOevltabilidade teenologJca, conduz1t-nOS-la a que fossemos Cldadaos dum 

mundo que já nào exisrf. Pelo cOnlrálio, promover a infoinclusão, desenvolver competências 

tecnológicas e outras ~ue lhes estão associadas afigura-se essencial em todos os sectores da 
população, (la escola, Inas instituições de formação e em toda a sociedade, quer numa 

i8 p"'peccin de fo,m'l iuid,", quec num, p"'p"cin de fmmação 'o longo d, vid, 



tmpõe-se Jma compreensão do pape:! das tecnologias como meios poderosos c 
inestimáveis, entendendo-as nas suas múltiplas funções como meios de trabalho/produção, 
de consulta e de comunicação. Impõe-se que sejam vistas como podendo potenciar a 
pessoa constitlliLldo um seu prolongamento de memória e de acç:ão, tornando- se, assim, 
call1bém, insLrumentos de apoio à autonomia e à realização pessoal (à criação, ao 
de,clivolvimento da im<cginação, a um pensamento critico) que nã~ podem estar ausences 

de qualquer proj;:cto de vida actual, contribuindo para que cada umldesenVOlva sentidos de 
pertença e de participação social. 

É muito interessante a abordagem fIlosófica que Morão (19991 faz sobre a técn.ica, 
diríamos sobre a tecnologia: "A técnica é, decerto, um destino, porq e há consequências na 
história para lá do intento da nossa liberdade, e que são fruto de decisões há muito l 
tomadas; mas é também responsabilidade, promessa de emancipação, e não apenas perigo 
apocaUptico. Pode abrir criativamente à realidade, pode dela I desviar; participa da 
capacidade linguística de dizer ou de ocultar a verdade, de convi~ar ao empenhamento 
ético e pessoal ou de incentivar a manipulação. Se, nas implicações do seu fazer, nos 
sistemas dos objectos por ela produzidos, é uma espécie de lingluagem corporificada e 
materializada, mergulha igualmente em pressupostos cognitivos e ontológicos, está, por

l
conseguinte, vinculada a formas de vida ou suscita-as como espaço em que o nosso 
elemento espiritual se espraia, na sua pulsação incessante, atravessaio pela solicitude frente 
ao mundo e à sua opacidade densa e pesada, preso à nossa finitude que não pode ignorar 

os próprios limites, despertado pelos nossos interesses setpre renovados que, 
incansavelmente, se prolongam e transformam no tempo." I 

Igualmente interessante é a interpretação que Nicolescu (2000, pp. ~3-64), um dos teóricos 
da transdisciplinaridade, faz do espaço tempo cibernético (ETC): '~ navegação no ETC é 
um novo tipo de navegação, uma navegação nas entranhas da nftureza, em interacção 
connosco mesmos. Ela é a origem de um novo tipo de imaginário. (I:') Pela primeira vez na 
história, existe uma possibilidade de integração ,do finito que somps na unidade entre o 
infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Na medida em que este 'finito' é o crisd 
onde se reflecte o infinitamente consciente, assistimos, talvez, ao nkscimento do primelto 
tipo histórico de interacção ternária (infinitamente pequeno, linfinitamente grande, 

infinitamente consciente). Há aqui uma possibilidade ontológica, qle sem dúvida poJe ser 
facilmente perdida se não for reconhecida como tal." 

6. EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA "HUMANIZADA' (CONCLUSÕES) 

Pensar ou repensar o mandato da l:ducação, a sua missão, só apresentará convergência 
com a contemporaneidade se valorizar uma abordagem T-E-C: I ecnologia, Educação, 39 



i. 1'!u'/as Ir~ndenClas do pensamento educaliv 

Cidadania, na qual a pessoa, a pessoa-aluno, como sujeito em formação, as~,uma um papel 
centraL Só nesta pJrspectiva poderemos falar de uma sociedade tecno-Iógica 
"humanizada". 

Na transição que virenClamos, os modelos de educação/formação baseados em 
fundamentos econ011clstas preCisam evolUJr para modelos centrados na pessoa, 
assegurando-se em cada cidadão o desenvoh imento de espírito crítico, as capacidades de 
negociação, debate, int~rvenção, o espírito de inconformismo perante a suficiência. 

Os programas e projlctos institucionais de TIC na educação, pelo menos os malS 
importantes, que tê~ sido desenvolvidos nas escolas e noutras instituições 

educativas/formativas Itêm-se revelado importantes sobretudo como instrumentos de 
apetrechamento inforrático das escolas e, por vezes, para a criação de situações 
experimentais e reflexilas sobre a utilização pedagógica das 'fIC e, consequentemente, para 
a integração da escola ra sociedade contemporânea. 

l'oram/são, contudo, Iprojectos que tiveram uma grande incidência na formação de 
professores e na perf01matividade da utilização dos meios tecnológicos mas que ainda não 
conseguiram a criação Ide verdadeiros ambientes digitais nas escolas. Daí, impoe-se como 
estratégia incontornável a vulgarização das TIC para o que é necessária não só a instalação 
de mais meios, mas tarbém a construção de novos sentidos sobre a aprendizagem e a 
formação assumindo ~ue as tecnologias, ao fazerem naturalmente parte do "ecossistema" 
escolar, se tornam factores de transformação e fundam um outro tipo de trabalho escolar. 

~, cm"gên", d, umJ du"ç'o g1ob,J com midtipJ" dlmen,õc,. ,['m d, "'ntifi" , 
estética - a da educação para o desenvolvimento sustentável, a da educação para a 
responsabilidade socia~ perante o outro e a natureza, a da educação ética antirracista, inter 
e mult.icultural - serl' favorecida pela organização de projectos concretos geradores rle 
contextos que tenham emergência e maior assunção e centração na escola envolvendo os 
principais' destinatários da Educação - os alunos tornando-os numa ampla massa crítica 
de utilizadores 'reflexiJos, ° que coloca um enorme desafio para uma mudança de práticas 
docentes, tendo como motivação estruturante a pessoa aluno. 

..'\ssim, na vertente co nitiva a Educação tem que valorizar uma formação digital que 
proporcione uma fluê cia de utilização de meios tecnológicos. Essa fluência não interessa 
apenas para acumular um manancial de informações, mas tem que enquadrar-se num 
processo "evidência-Pfova-controlo-refutação", base de uma formação científica sólida, 
habiütando à compreersão de que todo o conhecimento é provisório e provisional, postura 
muito relevante perante o alargamento de conhecimentos científicos e sua aplicabilidade. 
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No campo cognitivo a Internet surge como uma enorme biblioteca, como um centro de 
re~ursos rrult referencial, como uma gigantesca enciclopédia, ~omo um livro aberto 
apresentando-se como um meio que oferece possibilidades dr aprendizagem quase 
JIJmitadas, requerendo também, concomitantemente, o desenvolvJfento de capaCJdades e 

comperénCJas 3e navegação, de artJculação e relacJOnação de con]eCJmentos diSCiplinares 
e cJe lide com uma postura "nómada" perante o conheCJmento. 

Ue resto. a -aloflzação transdisCJplinar do conhecImento ap esenta-se como uma 
abordagem pertinente cm termos epistemológicos, pois não exclui nem a disciplinaridade, 
neH} a inter ne:n a mulLidisciplinaridade e será favorecida em amb entes de aprendizagem 
que propocionem mais contextos de aprendizagem nos quais os saberes se tenham que 
articular do que meros conteúdos compartimentados. 

No âmbito axiclógico, o espaçoI tempo cibernético configura-se como um t:spaço de 
escolha hum".ra e a escolha implica sempre, para além de conhe~imento, a previsão das 
consequências da aplicação desse conhecimento, assumindo, p1rtanto, os imperativos 
éticos a maior importância. :'\Ium mundo impregnado de tecnologia~ importa sobremaneira 
a compreemão (1e que e<tas, quer pelo que têm de inerente, quer pelo que têm de adquirido, 
não são neutras, pois são concebidas e utilizadas pelas pessoas. }'sfa é uma compreensão 
que deverá estar na primeira linha de acção humana em conjugaçãf com a da relatividade 
de valores. Nesta perspectiva, o desenvolvimento do espírito crítiao e de inconformismo 
perante os processos de consumo e do espírito construtivo pbrante a produção de 
informação adquirem também enorme relevância. É necessáfio encontrar formas 
facilitadoras de aquisição de informação dado o fenómeno do excesso de informação a que 
somos sujeitos nas televisões e rádios, na Internet e nos suportes miais tradicionais Gornais 
e revistas). 

A nível relacional, a convivialidade na sociedade tecno-Iógica e, eJ particular, a realizada 
em rede, apela a algumas regras nos contactos interpessoais que vãp muito além de novas 
regras cívicas digitais, exigindo o desenvolvimento pessoal reldcional baseado numa 
compreensàJ inter e muiticultural e na compreensão do encurtamehto de distâncias (dada 
a transmissão de factos e de acontecimentos de forma instantânealuma vez que espaço e 
tempo são conceitos em mudança) e nas interacções. Rs possibilidades do 
desenvolvimento humano estão precisamente no íntimo do pr6prio ser de cada um 
tornando-se mais impo,-tantes do que nunca a consciência ética f crítica e a dimensão 
afectiva da vida, já que vamos sendo e seremos cada vez mais tele trabalhadores, 
teleestudantes, teleconsumidores, telecompradores, teledoe~tes, e até mesmo 
teleapaixonados, ou seja, seremos cada vez mais telecidadãos. Nessa medida é necessário 

aprender a lidar com o facto de podermos ser também televigiados e tdeinfluenciados. 



1. Novas tcndéncias do pensamento educati o 

A nível pedagógico a cenjugação das ideias de professor como portal 11llmano, a par dos 
portais dectrónicos e dos meios disponihilizados nos centros de recursos, e de professor 
como co-aprendente, ~or oposição ao professor transmissor (pois há cada vez maj~ 
possihilidades de se espaterem assimetrias em relação às possibilidades ele conhecimeJ ILO 

entre as pessoas), adqyirem particular rdevância na contemporaneidade~urgindoC01l10 

uma oportunidade ímRar para a construção de novas relações professor/duna que terào 
necessariamente que sbr enquadraJas por uma nova escola que proporcione ambientes e 

condiçõ" de t"b,lho f0",entá""" com nov", m<tndnlogi" de 'p<enclb'gem. 

Em síntese, a revoluçãf informática e digital de nada serve na vida quotidiana se não for 

acompanhada por u~a revolução da inteligência que consiga articular com o 
desenvolvimento tecn lógico os princípios da dignidade humana e da integridade da 
pe~soa, bem como a protecção e preservação da natureza, avaliando-se os riscos de 

diferentes tipos de ranipulações que as tecnologias potenciam nomeadamente a 
manipulação genética ~lirigida a fins cientifica e eticamente não controlados, os boatos, a 
manipulação da infornhação. 

Eslamus pois perante m novo desafio: o do estudo da articulação dos domínios cognitivo, 
axiológico e relacional com o do exercício e desenvolvimento Je uma cidadania digital. 

BIBL IOGRAf IA 

AMBRÓSIO, Teresa (199 8), O NOVO ParadIgma J ducattvo na SOCIedade Pós-Industriai, comumc~cão 
Lapresentada no Forum dr Debate sobre a Educação e Formado no Contexto Europeu, AssoCIação 

Industrial Porruguesa, LI]' oa (texto polzcoptado) 

BARTOLOMÉ PINA, arganta (2000), "Da Educação Multlcultural à Construção da Cidadarua , 10 

Semmáno "'\tençào à lversldade."\ Escola Intercu]tL1ral", promovIdo pelo Consejo Escolar del 

Estado/Ministério de Jducación y Cultura de Espanha, 23 e 24 de Fevereiro de 2000 in 

ht: hoen.ix.sce.fct.unll Jt uied 

FT:KCYi\.MA, Francis (1 92), O Fim da História e o Último Homem, Gradiva, Lisbo~ 

1 

GIDDJ ~""S, Anthony (2000), O Mundo na Era da Globalização, Editorial Presença, Lisboa 

KUNG, Hans (1996), Pr jecto para uma Ética Mundial, Instiruto Piaget, Lisboa 42 



Edu"óção e Dimocsõt duma Teccolugii; "HumanIzada" 

LOURENÇO, Eduardo (1999), O Esplendor do Caos, Gradiva, Lisboa :2' edição; 

MAGALHÃES, t\ntónio (1998), A Escola na Transição pós-modeJa, Instituto dE' Inovação 

Educacional, Lisboa I 

MORÃO, Artur (1999), A técnica como problema fllosóúco· Linhas dei reflexão actual, in Revista 

Brotéria nO 148, Janeiro de 1999 

MORIN, Edgar (1998), Sociologia - A Sociologia do Microssucial ao M croplanetário, Publicações 

Europa-América (1' eclição Li!Jrairie \rth2me Fayard, 1984; 

NEGROPONTE, Nicholas (1996), Ser Digital, lditorial Caminho, Lisboa 

NEVES, Maria cio Céu Patrão (1999), Os progressos da genética: um desalO para a reflexão él ica, in 

Revista Brotéria, nO 148, Fevereiro de 1999 

NICOLESCU, Basarab ;2000), O Manifesto da Transdisciplinaridade, Hugin, Lisboa
 

POSTMAN, Neil (1994;, Tecnopolia - Quando a Cultura se Rende à T1nOIOgia, Difusão cl"tural,
 

Lisboa (edição original em inlês de 1992)
 

RAivIONET, Ignacio :1999), A Tirada da Comunicação, Campo das Letra, Pono 

ROSA, Joaquim Coelho ~1998a), ArtO3° da Declaração universal dos Direitol Hum::nos :DireitO à Vida, 

à Liberdade e à SegurAnça) in Re ensar a Cidadania n s~() anos da Declara ã6 EditOllal :.':oticias, Lisboa 

ROSA, Joaquim Coelho ~1998b;, Educação para os valores, in Revista Colóquio/Educado c Sociedade, 

n° 3 - Nova Série, Junho 98, Fundado Calouste Gulbenkian, Lisboa I 

ROSA, Joaquim Coelho (2000a), Curso de Di cei tOS Humanos e Cidadania - Cascais, Setembro de 2000, 

in http://phoenie<.sce.fct.unLpl / uied 

1 

ROSA, Joaquim Coelho (2000b;,'\ tolerância e a educação, Novemhro de 2000, in 

http://phoenix.sce.fct.unLpt/uied 

SANTOS, Boaventura de Sousa ~199S), Um Discurso sobre as CIências, EJções .'\t'rootamento, POrLO 

(1 O' edição) 

;2~:AINE, AI,," (1994), C""oo do Modomid,do, ",",,,omolo,,, c T"J'dO' )"'''MO p".o., 4J 

~
 
I 



uied
 
.l 

Comunicação apresentada a Conferência NOtJIJeatlx Partenatiats potJr 1'Enseignement - EU EC - Bruxelas, 

"Ylarço 2002 



Le Rôle du Dialogue Social dans la ~enSée 

Educative Actuelle I 

Teresa ~\mhrósio 

1. L'IMPORTANCE DU DIALOGUE SOCIAL DA S UNE ÉPOQUE 
OU IL FAUT PENSER LES OBJECTIFS COMMU S ET CONCRETS 
DES POLITIQUES ÉDUCATIVES DANS UN CON EXTE EUROPÉEN 

L'Educatioo se trouve aujourd'hui associée à ce profond procôssus de transformation 
sociale, à l'échelle moodiale avec lequel nous nous confrootont à I'eotrée du nouveau 
millenium. 

D, l',ute, 00", [, wom,,"oo ,u<OP"""" w idó,[ d'pui, b loiOq dóceoni" 'P'" h 
secoode guerre mondiaJe donne à l'Education tout un dessin fondameotaL EUe doit aider 
à coostruire une Europe de la Paix, profondémeot sociale et cult+eUement consciente de 
son rôle moteur de la défense de la Liberté, de la Justice, de la Sollidarité, implicite dans la 
Déclaration UniverseUe des Droits de I'Homme. 

Ainsi, les acteurs et partenaires qui partageot la responsabilité sociale de l'Education, se 
confrooteot, dans nos jours, avec un carrefour, chemins clivers de hotre futur coUectif, qui 

I 
conclitionne le rôle des systcmes éducatifs et des Politiques de l'Educatioo. 

II est important, dans ce moment, ou les pays teoteot de se mettre len accord avec uo cadre 
I 

d'objectifs concrets pour nos systémes de Educatioo/Formatioo, qe voir comment faire le 
pilotage d'une convergence réeUe dans le domaine de l'f':ducatiob en Europe, reut être 
dans un rythme autre, que celui de la convergence économique et ±onétaire et de voir que! 
type de convergence il faut envisager de maniere à préserver l'iClentité et la culture Je 

chaque pays, I'équité, la création des valeurs communautaircs, lIa cohésion sociale et 
régionale. 

I 
L'Europc Economique n'est pas suffisante. L'Europe des idées, I'Europe de la Culture, 
l'Europe d'un renouvellemeot démocratique, il nous parait aussi uo dessin pour nos 

Politiques de I'Education daos un contexte curopéen. I 

Mais pour cela il nous faut établir le clialogue social entre tous 11s acteurs et auteurs de 
l'école et de société civile y compris du monde de la production et du travai I, et non par 45 



1 Novas tendências do pensamento educativo 

seulement établir les parfenariats de coopérauon et gesuon des programme~ de' promotion 
et formation du capital fumain, du capital social et de leur mobilité. 

Ça veut dire, qu'il faut construire ensemble un des piliers de cette société européenne avec 
laquelle nous révons, uge société éducative profondément humaine, créatr;c, fnnovatrice, 
capable de donner naissance a in idéal europécn mobi.lisateur d'un nouvel c;rdre mondial et 
de la Paix. 

En effet, la coopérati09 que désormais vient de prendre forme nous démo ltrellt, que au 
delà de l'objecrif premler de partage d'expériences, c'est surtout la mise ~n place d'un 

espace de dialogue qui +présente comme un défis mobilisateur. Un espace favorable à la 
compréhension réciprorue des probJemes scolaires quotidiens et des probJemes nouveaux 
que les politiques éducj.tives rencontrent aujourd'hui dans les sociétés de risque élevé et 
théories sur l'informa9on et la connaissance ayant en compte encore les grandes 
transformations sociald, économiques el politiques, voire même, de civilisation, si on 
pense aux événements du 11 septemhre. 

2. LE DIALOG E SOCIAL ET LES NOUVEAUX MODELE:S DE 
GOUVERNEMEN DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATI N 

Nous sommes aujourd'hui en conditions d'affirmer que ces nouveaux problémes se 
posent, pour plusieurJ, surtout dans le domaine de I'organisation pédagogique et 
curriculaire de l'enseigJement face à J'évolution des connaissances scienrifiques et aux 

exigenc'.·s de I'économií et du progrcs technologique. Mais ils concernent, aussi, quoique 
dt:: formes différentes, aux transformations socialcs et culturelles que ressortent de 
l'in t(~gration de minori és, à J'expression à grande échelle de la violence, à I'impact des 
réseaux multimédia et digitaux, à la mobiJité et confrontation culturelle, ethnique, religieuse 
t::l à Lant d'autres questTns qu'interrogent nos systémes scolaires. 

Cne réf1exion sur J'eXPJrience vécue (1) (en tant que Président du CNE portugai.s depuis 
c~nq ans el sur l'expéri nce gratifiante de~ deux derniéres années comme part du groupe 
fondateur d'EUNEC), me ménent considérer du plus grand intérét et attribuer une 
signification particuliér à l'établissement des réseaux de coopération entre des institutions 
ou les politiques éducltives (partielles ou relatives à la totalité des systemes éducatifs 
formeIs ou pas, publiq~es ou privés, incluam ou non le dornaine de la Formation) peuvent 
être analysées et discutêes dans une approehe prospective. 

"\u cál, d" p""n'u,~ ",01,,,,, ""litionn,h - k cáic d" p,cem" de' ""ógn,n,", d" 
46 organisations locales, dans ou autour de I'école - on ajoute le besoin d: participarion 
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el'autres partenaires (entrepreneurs, synelicats, associations sCienl·fiques, ele jeunessc, ele 
culture, régionales ... ) pour une Education conçue comme « Lifel ng Learning ». Non pas 

seulement une Eelucation scolaire, mais une fonction sociale el'Ed cation/Formation toute 

au long ele la vie, orientée vers eles parcours de formation et plouvant émerger un pCLl 

jJ<rLout en m\.;.ltiples espaces éelucatifs certifiés, montrant l'urgenca el'instituer une nouveUe 

forme de déc'sion et de coneluction eles politiques éelucatives « JaIJU sensu » . 

\' "'el 'f ' d Id' h dl>.ux anClens et nouveaux partenatres SOClO-e ucaD S n est eman ee autre c ose que e 

coopérer el p;,rtager des responsabilités d'exécution d'une politiqre éducaLÍve - au niveau 

régional, national, européen - devenant des instruments ele dialigue et de participation 

essentie!s dans la nouveUe démocratie européenne. 

D'ailleurs, le pouvoir politique tout au long eles dernieres déCaelJ, s'est rendu compre de 

la complexité que siege aujourd'hui au cceur des systcmes éducatif{ scolaires. II s'est aperçu 

qu'il n'est plus possiblc de gouverner exclusivement à partir du crntre, même si ce centre 

s'ouvre à l'écoute non seulement des techniciens et experts mais taussi eles voix gual.ifiées 

de la société civile. L'émergence d'un discours politique el'un type nouveau elans )'éelucation 

apte à comprenelre les accorels (nouveaux contrats éducatifs, pactJs éelucatifs, etc.) comme 

fonelamentau.· pour la longévité ct efftcacité des réformes ou de~ changements finalisés, 

faisant appe! à de nouvelles stratégies, le mettent en évielence. I 

Des elifférentes institutions de médiation, récemment crées, de 1,alogue social avec des 

profUs et objectifs différentiés, aussi se!on la spécificité de chagu[Pays, sont l'exemple le 

plus éloquent ele ces changements nécessaires. I 

Les conseils consultatifs et de débat entre partenaires éducatifs cotme Lieux ele dialogue eL 

organes el'appul à la elécision politique sont natureUement conçus comme espaces 

publiques de réflexion et d'affirmarion des valeurs, des finadés et des objectifs de 

l'Education dans nos sociétés contemporaines mises en confronAtion avec les valeurs ct 

les buts sLratégiques dans le domaine économique de l'emPlfli et eles stratégies de 
développcment en interelépendance globalisées. 

D'autre part, dans ces espaces ele elialogue et ele participation (qui aujourel'hui se sont aussi 

formalisées eu plus d'autres secteurs sociaux - Santé, Environnemdnt, "Crbanisme .,.) si on 

à être capable ele soutenir un caelre éth.igue de discussion, ilsl peuvent introduire Jc 
nouvelles reJations, entre la société civile et Je systéme politique ou en certains cas bâtir un 

autre équilibre et partage de pouvoirs. Ils prospectent à travers leuis activités des nouveaux 

espaces et conelitions démocratiques de définition des Politiques \Publiques, on constate, 

cepenelant, que queJyues difficultés se présentent elécoulant nonlseulement elu fait qu'il 

s'agit d'expériences récentes, mais aussi de qu'eUes s'inserent dans Ir problémes plus vastes 47 



du développement des émocraties avancées sur lesquels beaucoup de nous :·'imerrogeors. 

Sans prétentions et, en Itoute simplicité, je pense que la premiére difficulté résic1e dam la 

diversité de structures de dialogue, de partieipation et dans la nature des f,:lations établies 

par ces institutions de di alogue social avec leurs structures de représentation JémocraLique 

et le pouvoir politique. 

J,'étude du Prof. Wie1emmans (2) sur les conseils consultatifs dans ]( domaine de 

J'éducation en Curope r,0ntre la différence de composition, la différence d~ pourcentage 

de représentation et de C1épendance des YI.inistéres de I'Education. 

Cest à dire, ces institu~ons ont, en commun, sa nature d'organismes supé-ricurs d'appui à 

la décision politique en Education mais exercent cette fonction selon des modéJ.:s 

différents que conférenJ~ à leurs avis, recommandations, prises de positions une force é't 
des statuts variables. 

Sur un autre phn, des 'fficultés se présentent par le fait que dans plusieurô P~ys, comme 

d'ailleurs au ruveau d la r:ommunauté, les institutions de dialogue social se sont 

constituées depuis pluJ longtemps et on constate que Ic poids et Ic rô],' accordé aux 

représentants du doma+e de l'Education sont parfois insuffjsant pour meu,'e en évidence 

les idées motrices de la rensée éducative actuelJe. 

Cest dans ce sens que Je crois de la plus grande util.iLé, non pas seulement pour nos pays 

mais pour la constructitn d'une Uruon Européenne et son espace d'!-'.ducatíon, ['ex.lstence 

d'instances ou les problemes de I'Education et le diaJogue social sur l'Educa. ion s'établisse 

COmme principe dynamfque poussant la pensée vers des horizons cha<"lue his plus ouverts, 
la rendant libre sait (l'une vision trop restrictive aurour de soi-mêrr.e, soit d'une 

partieipaLion dans ces ihstances avec un poids insuffjsant face à l'inf]uence dominante de 

]'économie et du mondl du travai/. 

L"d' I . j.I, . . I 'd' f' .1 ea seralt que a v1s11n econom1que et sOCla e et e ucatlve se ren orce reClproquement, 

dialoguant pour construire, implanter, évaluer et corriger, à un ruveau de réflexivité 

supêrieur, les stratégiel de développement économique, social et de développement 

humain soutenable. 

E CHARNIERE DE L'ÉDUCATION DANS LE 
PROCESSUS DE A CONSTRUCTION DE L'UNION EUROPÉENNE: 
LES OBJECTIFS 

3. LE RÓLE 

OMMUNS ET CONCRETES DES POLITIQUES DE 
L'ÉDUCATION, E FORMATION ET LA MÉTHODE OUVERTE DE 
COORDINATION 
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Au niveau européen aussi, Je Conscil de Lisbonne, désignant com,e buts la compétiti,it~, 

la nouvelle économie et l'économie de la connaissance, et en pr9posant comme grande: 
ambition un grand saUL de l'Emope jusqu'à 2010, énonce un desseln stratég-ique que place 
implicitement J'Education dans sa charniére. I 

Et le choix de ce que viendrait à être désigné par la méthode ouvertF de coordinatjon ades 
conséquences significatives - et devra être défendu surtout dans lesl décisions ayant traiL au 

processus de concertation des Politiques Educatives. Les der~'ers tem ps, cependanl, 
montrent que la présente situation économicJue nous obEge à réévaluer des accords, 
décisions et visions du processus de construction de I'U nion Eur péenne. Les nouveaux 
contours ou même la crise de l'idéoJogie de la « 1'>JouveJle Econo ie », et de la capaciLé 

européenne pour relever Je défi de la compétitivité renforcent d'autres fondements 
essentiels de cette construction. Renforcent surtout la nécessitt d'une forte capacité 
d'exercice effectif de la citoyenneté à des niveaux communautaires divers ou elle s'exerce 

ou s'eXe(CCIa dans une Europe unie. I 

D'8iJleurs, je mI" permets d'affirmer qu'un modele économique sans base sociale, même s'il 
s'av~re viabJe, n'eSL pas susceptible de mener l'Europe jusqu'au ihangement néc~ssairc. 

just:, solidaire et que. puisse conduire, quoique à délai, à la Icohésion socialc et à 
l'afdrmatlon des ldentltes et dlVerSltes. 

I~n . rarallele ;,\ cC le développement économique et techn010~iqUe, l'Europe devra 
s'aH'irmer par la cuJture, par les idées, par les connaissances et par les valeurs contenues 
dalls la Dédarati0n LniverseJle des Droits de I'Homme. Celui-ci, n'étant pas exclusif, est le 
rôl,- essentid di' l'Espace Européeo de l'Education - espace de fOjmation de citoyens et 
pas seulement de « ressources humaines». LL n'uublions pas, que les événements du 
Lcrrorisme international, montrent l'existence des différences ethiiques et religieuses et 
nauonalistes au sein de l'Europe, qui gerent encore des difficultés à Ismmonter et peut être 
une incapac;té « à vivre ensemblc » dans une Europe ouverte et élargie. 

Et pour vivre c.n semble partageant les difficultés, les problémes e~ les soumettre vcrs un 
pro;eL commun. iI faut dialogueI. I 

. 1 d' h d ,'o l' 1 I .) 1 es es eJa accomp les, p USleurs VOles sont ouvertes( r, en ce morr.cnt, ma gre emarc 
\er~ plusieursnodeJes de gouvernement à niveau national et eu~opéen rlus au moins 
appuie sur sam le dialogue social. Deux modes extremes de régulation sociale et de 
régulation poEtlque sub~istent dans le domaine de l'Education, dans la praxis si non même 
dans les mentaEtés et dam le discours politique: le modele cent alisée et lc modele de 

patiage. 
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) ,e premier a dominé j squ'aujourd'hui la définition de la« Polic)) et la mise en a:uvre des 
« Policies» avec plus o~ moins de décentralisation. 

Le modele aIternatif Jpartage est celui du dialogue, de la consttuction d'ententes, de prise 
de responsabilités, de l~ construction de nouveaux espaces d'éducation ou de changement 
démocratique participíe, de nos écoles, des tâches éducatives - depuis l'enfance jusqu'à 
l'cnseignement supérierr - et dcs ressources temporels, localisés ou virtuels adéquats au 
développement de l'afprentissage tout au long de la vie. Au principe de la rationalité 
weberiénne on propose en alternative la parité démocratique : une parité démocratique des 
idées, soit proposées ~ar l'économie ou par l'éducation, mais dont seulement importe la 
valeur intrinséyue que ces idées ponent en soi-même (3). Or le dialogue social est 
« l'acquis » de la culture moderne qui peut soutenir ce modele ; il est le moyen de 

I 
comprendre lc Monje contemporain et ses apparentes contradictions. Toutefois le 
véritable dialogue dans un cadre éthiyue de parité entraine l'admission de certaines valcurs, 

principes et régles. l 

Nous croyons qu'une Ipolitique de dialogue social est une politique de responsabiliLé de 
comprornis, des apptGches, du gout pour la pratique démocratique. En démocratie, les 
décisions peuvent êtr~ prises comme étant le résultat d'un dialogue entre les citoyens et 
leurs représentants même, si matériellement, un tel dialogue permanent soit difficile. Ce 
que signifie que le citbyen doit être éduqué/instruir/ formé et cultivé pour agir toujours 
comme un potentiel ~articipant dans ce dialogue que suppose inévitablement un acces à 
l'information, à la conhaissance, à la capacité de penser et d'agir, au « enpowerment ». 

Lo "gim, d, gouvcctm,nt .yant pom b." lt dialogue wóa1 ''l "igcont C, n'''t pae 
seulement une confrtntation d'opinions ou une défense intransigeante et intolérante 
d'arguments propres let d'intérêts fermés. Le dialogue social, s'il n'esr pas de nature 
scientifique, n'est pas 1j1on plus de l'ordre du discours politique. Le dialogue social, surtour 
dans I'Education auto~r des politiques de l'Education, que sont aussi des politiques de 
I'IIomme cn Société, est aussi un cheminement d'apprentissage, d'affirmation er 
expression de la citoyehneté. II est à la base de la discussion des projets, d'accompagnement 
et intelligibilité des Jtratégies, d'évaluation de I'adéquation aux buts à atteindre, des 
aspirations socialcs à r~mplir, des objectifs et exigences sociétaires. Ce dialogue ne peut pas 

'te, bana"'. Il doit 't' conduit dam d" imtitutioo' adéq",t" ct avce d" ,égh 

Ce dialogue ades difficulrés et court dcs risques - le risque des dialogues faussés si 
courants dans nos soLétés médiatiques et parfois entendu par la « diSclssion politique 
ouverte }) de certaines I esures politique ou prises de décision ou même de « audi._:nce » ou 

de négociations para éles avec diverses groupes d'intérêts. 
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Le Rêl" du Diallue SOCi81 d"ns la Penoé€ Educative Actuelle 

L'expression démocratique du dialogue social est non sculcment lei pouvoir de s'cxprimer 

librement et d'dfirmcr les exigences el les opinions fonJées pu groupe social Ljue 

représentent, mais aussi de faire les efforts nécessaires pour l'intelligibilité des situatiom 

problématiques, la recherche de, solutions possiblcs el l'émer~ence dcs compromis 

nécessaires pour « vivrecnsembk ». 

Paraphrasant H. Arendt (4) à ce sujet on pourrait dire:' : « Cest dans la cité, dans 

l'apprentissage social de la régulation du domaine social et dans la culture, que le dialogue 
Itrouve son lieu propre». I 

4. DIALOGUE SOCIAL ÉVOLUTION ET PRATIQUE DE LA 
CITOYENNETÉ 

En plus de ces raisons, ma conviction est de que la concertation lest une exigence de la 

démocratie contemporaine. Mais elle est aussi une condition d'efficacité et de qualité. Elle 

oblige les Administrations à accepter la mise en question de certains laspects de ses logiqucc 

de gestion, car ces logiques, notamment budgétaires, peuvent dévier les choix optimaux. 

Dans le domaine de l'Education ou I'évolution de la pensée éd~cative, les approches 

pluricliscipl.inaires complexcs du processus éducatif, de l'apprentiss1age et de la formation 

de connaissances, des compétences de la formation de la « Personne-Citoyen », selon le 

paradigmes structurants de l'Education tout au long de la vie. I 

La recherche de nouveaux modeles de gouvernance, face à un cdntexte d'une exigence 

accrue - plus d'éducation et meilleure éducation, diversité et inclu~ion dans les systemes 

scolaires massifiés, appelie à la participation consciente eL responsable des partenaires 

socio-éducatifs. Aujourd'hui l'Edl1cation ne peut pas être considéréJ seulement comme un 

secteur subsicliaire dl1 p.:ogd~s et du développement. EUe occupe le centre matriciel dont 

toute activité humainc et sociale découle. Le dialogue social s'appuyant sur un climat de 

réflexivité collective a encore d'autres potentialités. II peut avoir lia vertu de réunir les 

savoirs, de promouvoir l'acceptation sociale consciente des choix publiques et donc 

comprendre le changemem culturel mobilisam Jcs aCleurs et les aut~urs clivers et pluriels. 

Avec lui ce n'est pas la légitimité du gouvernement qu'esL en c::mse. Cest la mobilisation 

sociale et le maintien des dynamiques inJividueUes et collectives quI peut êue soutenues. 
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(1) En tant que Président du CNE portugais depuis cinq ans et sur I'expérience gratifiante 

Rtf RE:.N 

des deux 

dcrniéres années comme art du grollp fondateur de I'EUNEC - Emopean Network of Educational 

COllncils. 

(2) WieUemmans, \X: (200r)' Edllcation Councils in European Cnion- a comparative research and its
 

OUlcomes (policopiado).
 

(3) II existe aujourd'hui une vaste littérature sur le rôle des organes de consultanon et des groupes d'intérêt
 

dans l'établissement des prlitiques publiques. Entre autres
 

Baremgartner, E; Luch, BI. (1998), Basic Interest. The importance of Group in Politics anel in Polilical
 

ScLcncc. Princeton University Prcss: Princeton.
 

Dalton, R.; Wattenberg, N~. (ed. 2000). Parties Without Partisans. Oxford university Pcss: Oxford.
 

European ComnusslOn (2t01). White Paper on European Governance. EC, COM (20Cl): Brussels.
 

Lijphart, /1.. (1999), Pattems of Democracy. 1\Jcw Habner: Yale University Press.
 

Richardson, J. (1993), PTrheerHrUe'nGantOucPoSndOlt1xofOnrd llruverslty Press' Oxford 

(4) Arendt, H (1958) Uruvcrslty Chicago Press. 
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C-:omenrário síntese ao Seifinário "Reflectir HOJe CI Escola de Amanhei", promovido pelo Centro de Recursos 
Educativos do 'yrunicipio i1a .\madora, 10 e 11 de Julho de 2001, Recreios da Amadora 



Contemporaneidade e Acção Educativa 

Tomás Patrocínio 

Efectuar uma síntese implica também uma opção. Ou se faz uma:síntese descritiva ou se 

faz uma síntese interpretativa. Uma vez que uma síntese descritiva seria relativamente 

pobre e pouco acrescentaria ao programa do seminário que foi, aliás, integralmente 

cumprido sem alterações, decidi efectuar uma síntese intcrpretati\~a, numa perspeCLiva de 

comentário global aos trabalhos que aqui tiveram lugar nestes dois dias procurando trazer 

à vossa reflexão alguns conceitos-chave que, na minha perspectiva, se poderão articular 

com o teor das preocupações apresentadas e com os projectos diV\ilgados. Evidentemente 

que esta é uma síntese que tem a sua singularidade e eventualmente alguma subjectividade. 

Espero que a singularidade da minha síntese possa intersectar-se em muito com a 

singularidade da síntese que cada um de "ós fizer. 

Um aspecto relevante da concepção deste seminário é o seu próprio título "Reflectir Hoje 

a Escola de Amanhã". Trata-se de um tema de Educação e Desenvolvimento por 

excelência que visa uma abordagem compreensiva da contemponareidade numa época de 

crescente globalização e a sua articulação com uma prospectiva para a acção educativa 

presente e futura. Importa realçar que a Educação é algo que não se processa apenas na 

escola e isso de algum modo esteve presente nas intervenções dos oradores. Por outro lado, 

importa sublinhar que o Desenvolvimento se tem que interpretar não apenas como 

desenvolvimento económico, mas também como desenvolvimento científico, social, 

cultural e acima de tudo pessoal, humano e, é neste ponto, que adquire maior expressão a 

articulação entre Educação e Desenvolvimento. É isto que imp~rta compreender, pois 

sabemos que compreender é algo de essencial para encontrar respostas e para uma acção 

quotidiana ma:s reflexiva. Penso que o seminário proporcionou 'o contacto com "boas 

práticas" ou pelo menos com práticas de referência geradoras de inquietações e para essa 
reflexividade na acção. 

A rontemporaneidade devemos associar dois conceitos essenciais: o de complexidade e o 

de entropia. A complexidade é um conceito que emerge das ciências sociais e a sua 

compreensão pode ajudar a interpretar as causalidades e as consequências dos problemas 

e as suas interdependências, porque a complexidade existe, de facto, a montante e a jusante 

dos problemas. A entropia é um conceito que vem da física, da me,cânica quântica, e a sua 

compreensão pode ajudar a interpretar como certas acções, 'certas atitudes, cerras 

intervenções, podem possibilitar modificações, saltos '-jualitativos, nos sistemas. Penso que ,5 
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estes conceitos estiveram subjacentes, em geral, às problemáticas que aqui se analisaram, 
desde a gestão flexível do currículo, passando pelo desenvolvimento de métodos e hábitos 
de estudo e pelo estud0 acompanhado, pela importância duma escola inclusiva em várias 

dimensões, pelas ques~ões da violência no contexto educativo, pelas acções de apoio 
psicossociaJ, pelas acções para a eliminação do trabalho infantil, pejas acções tendentes a 
um relacionamento mais intenso e mais visível entre escola, família e comunidade. Por isso 
se falou bastante na necessidade de se construírem visões mais sistémicas, mais holísticas 
da realidade porque não lJasLa ver apenas uma pequena parte dum problema. 

Neste perspectiva, julgo que para o combate simultâneo à prepotcncia, à impotência e à 
ausência - sentimentos' ljue muitas vezes surgem nos que estão ligados à Educação e que 
foram referidos por um interveniente - emerge a necessidade de um pensamento 
complexo, no sentidQ de uma verdadeira revolução da imeligência. Só assim a 
complexidade não se tornará incompreensível. Só assim obviaremos a não ficar paralisados 
perante as dificuldades nos vários domínios da nossa acção. Só assim poderemos reagir 
com consistênC1a aos "cenários de horror" que são construídos a propósito da Educação. 
A complexidade contemporânea gera novos desafios para a vivência em sociedade, 
exigindo novas competências nos domínios cognitivo, axiológico e relacional, com os quais 
a escola se deve preoc0par seriamente. No campo cognitivo, a par de uma aprendizagem 
sólida de conhecimentos-chave, há que preparar para a compreensão da incerteza, uma vez 
que tudo muda consLantemente, o que tem como consequência ter-se em conta, desde o 
jardim de infância, uma perspectiva de aprendizagem e de formaç;;[o ao longo da vida. No 
domínio axiológico, 0.0 domínio ético, há que preparar para a vivência de alguma 
relatividade de valores,! proporcionando uma formação para as boas escolhas, porque as 
escolhas têm sempre yonsequências e estas poderão ser muito negativas. No domínio 
relacional há que prepairar para a lide com pessoas diferentes, aceiLando-as, reconhecendo
as, incluindo-as. .'\qui Ino seminário falou- se, aliás, com frequência de integração e de 
inclusão. 

Estes domínios de acabei de falar articulam-se com os grandes pilares da educação que a 
UNEScu definiu, em meados da década de 90, para o século XXI e que continuam muito 
actuais: o saber (saber óentifico, artístico, literário, etc); o saber fazer (que se adquire tendo 
preocupações de desenvolvimento de trabalho experimental e de ,-ef1exão); o saber ser e o 
saber viver com os ouLroS. Penso que o seminário, as intervenções do seminário, se 
detiveram sobretudo numa abordagem do saber ser e do saber viver com os outros. Deixo 
isso para uma vossa reflexão. 

Considero que para que estes pilares sejam "equilibrados" há que procedn a uma maior 
('fiação de contextos e de projectos, muito mais do que de comeúdos como é tradição na 

')6 escola. Evidentemente que os conteúdos são fundamentais, mas a sua assimdaçãu será mais 
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mlLural, e logo tilaiS prcveitosa, quando integrados cm contextos que proporcionem ao" 
ahrrlos mais vivências e mais experiências em todas as áreas c domínios. 

Penso que ne mundo contemporâneo está a emergir uma educação que podemo:; 
dCI laminar de global cujas vertentes principais, em articulação com o que atrás dissemos, 
sãc a cien,ifiG ~o saber rigoroso); a digital (o saber lidar e integrar de forma expedita as 
tecnologias de i'lformacâo e comunicação na vida do dia-a-dia); a do desenvolvimento 
susLcmável (o respeitar a natureza, aprender a desenvolver uma consciência ecológica e 
ao! )iemal); a c;rética (o desenvolver a sensibilidade estética nos do.minios visual, auditivo, 
etc~; a ética C0 assumir ser com base cm consciemização de princípios); a mulri e 
inrcrculLUral (o reconhecer e incluir diferenças culturais); a de co-educação (o aprcnder a 
eqlidade entre os sexos). 

Esta educação global gera desafios que não são fáceis e transportam-nos todos, quer 
seJ"mos alunos, pais ou professores, para um conceito de cidadania. vista numa perspectivl1 
ontológica, numa perspectiva do ser e não tanto para o conceito mais tradicional de 
cidadania no qual se valoriza mais os direitos, nomeadameme os direitos de participação. 
De um ponto de vista do ser participa-se mesmo antes de surgir a reivindicação do direito 
de participação, porque se f: mais consciente, porque se interioriza o dever, o que está muito 
associado à ideia de autonomia. 

Se nos detivermos num dos principais actores da Educação, o professor, o cidadão 
professor, um dos maiores apelos actuais à formação docente (no sentido de 
autoformação) é o da valorização de um paradigma pedagógico alternativo. f',stá enraizado, 
como foi referido por um orador, um tipo de acção para a standartização educativa. Isso é 
ancee.tral, é o rrodelo de escola yue vem do século XIX. Ora o desafio é o de que o docente 
se prepare para a diversidade e não para a uniformidade e impessoalidade de práticas a que 
ttadicionalnlen _e está associado. U mesmo é dizer que a actual pluridimensionalidade das 
funções doeen,es exige uma perspectiva de articulação das principais áreas de intervenção 
do professor, cU seja uma perspectiva transdisciplinar. ::\1as o professor deverá fazer tudo 
sozinho~ Penso que ficou claro no seminário que existem instrumentos a que se pode 
recorrer jusLamel1te para enfrent:lr a complexidade. 

O conceito-chave para lidar com a complexidade e a diversidade e que é simulLaneamente 
um conceito que favorece a criação de mais contextos, é justamente o de rede, melhor 
ainda, o de redes. Penso que esta ideia esteve subjacente à maioria das intervenções 
efectuadas e eu diria que poderíamos tomá-Ia como o fio condutor do seminário. 

Na verdade, temos em primeiro lugar que tomar cada escola como uma rede onde há nós 

que são professores que tem LJue trabalhar conjuntamente, onde há nós que são 57 
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funcionários, onde há ou trabalham outros profissionais com relaç; o à educação 
(psicólogos, pedopsiquiatras, etc). Cada escola pode também trabalhar em cde com outras 
escolas, procurando outros possíveis. Temos, depois, a família ou as famíks, as biológicas 
(os pais e encarregados de educação) e outras (falou-se aqui um pouco ue OULras famílias 
nomeadamente na dos avós dos lares de terceira idade, nos "pais de b"irro", que são 
expeüências notáveis). Temos também as autarquias, atravl:s dos seus depntamentos 
específicos e apropriados para a educação. Existem ainda as bibliotecas c os centros de 
recursos, que se poderão constituir como nós de rede muito importancs, para já não 
falarmos nas redes virtuais que podem emergir com um adequado uso eh Internet. Mas 
podemos pensar noutras, como a revista do CREMA que se abre à publicacão de artigos 
de divulgação de experiências. 

Em suma, tudo pode emergir se houver uma construção de sentidos de pa~iilha. Para uma 
prática convergente com o que dissemos há alguns conceitos fundamentais que Lêm 'Iue 
ser interiorizados e concretizados com carácLer de urgência e que são nomcadamnLe os dc: 
apoio, colaboração, protocolo, parceria. 

Essa afigura-se uma via não só fortalecedora da escola como org~n zação ma" de 
empolverment de cada interveniente. Poderíamos tentar traduzir empoJPerlJle.1! como da!. oe 
poder a si próprio, crescer, desenvol'ver-seem termos humanos, não fugindo nunca à 
realidade que temos. 

eor isso gostaria de apresentar aqui um excerto do resumo da comunicação da educadora 
de infância \1arilia Calção Garcia, sem qualquer diferenciação relativamcn e aos restantes 
intervenientes, mas porque, do meu ponto de vista, sintetiza muito bem a acão CJue se dev(~ 

desenvolver para uma escola melhor: 

Acreditar nas capacidades reais existentes na população com quem tra!JalhamoJ ' ..) dando-lhqs CI 

verdadeira importância q1!e elas têm, valonzando as suas capacidades, apreiideildo COlh elas, p(ii1i!hando 

expenênciaJ e Jaberes, respeitando-as e desenvolvendo a sua autoestLma (.-) 

Por fim, gostaria de relembrar a importância do sonho, da perseguição da utopia, como 
forma de aproximar a realidade do sonho. Gostaria também de dizer que sem ousadia 
pouco se constrói. É necessário ousar desenvolver sentidos e nsco, sem 
consLrangimentos, mas calculando os efeitos que daí advêm. E, sem dúvida, sublinhar que 
só com muito trabalho, esforço, organização, avaliação, se poderá tender a encontrar 
sucesso nas tarefas que nos desafiam e que, como ficou claro, não são fáceis. Penso que 
este seminário ajudou a pensar melhor o próximo ano lectivo em Setembro próximo. Creio 
que todos saímos daqui mais enriquecidos. Que venham outros seminários! 

58 
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A Escola como Organização 

M. Luísa Veiga 

Até finais da década de 70, a escola representava uma ramificação, um microssistema ou 

uma cópia reduzida do sistema educativo nacional, em que a unidade base, célula desse 

sistema, eram as aulas (Gomes, 1993). 

Tfuj',::, existe urr quase total consenso relativamente à afirmação de que a escola é um 

espaço perspectivado como organizacional, ou seja, que é uma organização de índole. 

educativa, com especificidades políticas e organizacionais distintas da organização 

empresarial. Apesar disso, tal consenso não tem gerado grande preocupação da 

investigação em educação, já que a escola raramente é assumida comu objecto de estudo 

autónomo, institucional e organizacionalmente referenciado enquanto rtalidade complexa. 

E mesmo quando tal tem acontecido, a investigação situa-se em aspectos particulares do 

funcionamento da escoJa e da sala de aula, ou naco relações entre professores e emre 

professores - alunos. 

Quando, em meados dos anos 80, explocliram, um pouco por todo o mundo, as 

investigações centradas na escola como um todo, visando uma compreensão holística da 

sua organização específica, rapidamente se verificou alguma frustração. Frustração 

decorrente de uma "falsa partida", como lhe chama João Barroso, já que a uma organização 

complexa como a escola estavam a ser aplicadas teorias das organi;~ações que não eram 

suficientes, por terem sido construídas a partir das realidades das empresas, dos hospitais 

ou das administrações púbJicas (Barroso, 1995). 

Mas, afinaJ, o Clue distingue a organização-escola da empresa) 

Os traços mais distintos são, sem dúvida, as respectivas especificidades sociológicas c 

organizacionais de uma e de outra. 

A estrutura organizacional escolar caracteriza-se: i) pela centralização do sistema educativo, 

com o consequente controlo político, administrativo e burocrático da escola; ü) pela fraca 

autonomia organizacional; üi) e peja especificidade dos objectivos organincionais, 

centralmente co struídos e implementados. Então, o arranjo organizacional da escola 

reflecte um modelo externamente produzido e uniformemente imposto e difundjdo pelo 

país, em que o Ministério da Educação se constitui em produtor normativo-cultural, 63 
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rodeado por actores localizados na periferia, a quem cabe receber os inputs normativos e 
culturais e, de modo mais ou menos fiel, mais ou menos pacífico, transformá-los ou 
reproduzi-los em contextos organizacionalmente contextualizados, qu.e são as escolas 
(Torres, 1997). 

],sta hetero-organização escolar é contrária à lógica analítica de tipo err presari?c1, cpase 
sempre construída exclusivamente para e a partir da especificidade de uma determmada 
organização-empresa e onde não existe, por isso, o duplo enquadra,nento a que a 
organização-escola está sujeita. 

Acontece que, entre o plano das orienta{ijes para a atçilo (em que se inserem os normativos 
externamente produzidos pelo Ministério da Educacão, assentes em detcT11inados vaJc.res, 
crenças c ideologias) e o plano da aqão organizaàonal (em que se inserem as lógicas, os 
sentidos e as racionalidades dos actores situados em contexto escolar) podem existir 
conexões ou desconexões, consistências ou inconsistências. São estas que conferem à 
escola um cariz ora reprodutor ora produtor, implicando este último a emergência de 
àijtde/idades normativas. Tais infidelidades não correspondem a erros intencionais/não 
intencionais de interpretação ou aplicação dos normativos, mas sim à não compatibilidade 
entre os valores e ideologias superiormente definidas para todas as escolas e os vaJores e 
ideologias partilhados e (re)construídos pelus actores em contexto escolar (Lima, 1992). 

Qual será então o impacto do cruzamento entre os dois planos sobre q construção da 
cultura organizacional escolar-

Se admitirmos que não existem culturas específicas e dikrenciadas num me<mo contexto 
de sociedade, então é esta que difunde e transpõe, para os contextos orf!:a uzacionais, todo 
um conjunto de traços culturais mais ou menos partilhados. Segundo esta perspectiva, a 
escola, enyuanto organização, funciona como mero repositório de cultura nacional e os 
seus membros são actores sociais que adoptam estratégias de ajustamento às respectivas 
estruturas organlZaClOnals. Este carácter reprodutor da cultura nacional na 
organização-escola, ao retirar a esta o seu papel na transformação do sistema de 
representação original, interiorizado pelos vários actores, conduz, inequivocamente, ao 
primado da in fluência dos factores socioculturais exteriores à escola. Factores que são 
transpostos para esta organização por uma dupla via: a descendei/te, através da qual são 
veiculadas as regras formais difusoras de determinadas lógicas culturais escolares; a 
ascendente, através da qual os próprios actores transpõem, para o contexto escolar, os seus 
universos culturais apreendidos socialmente (Torres, 1997). 

Continuando a admitir a existência desta relação isomórfica elllre cultura da sociedade e 
64 cultura organizacional de escola, assumem, então, particular relevo as representações 
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expressas nos ocumemos formais, superiormente difundidos, sobre as finalidades da 
educação escolar e da profissão professor. .\0 constituírem-se em marcos de referência 
cultural, esses documentos enquadram as acções de todos os actores (professores, alunos, 
funcionários, encarregados de educação, ... ) , pelo que a estes restam comportamentos do 
tipo adaptativo. 

Partindo, então, do pressuposto teórico de que a cultura socialmente partiJhada prevalece 
sobre as estruturas e dinâmicas organizacionais e se reproduz nelas, faz todo o sentido 
equacionar se deveremos falar de uma cultura organizacional de escola ou, ames, de uma 
cultura escolar global. 

Sem perder de visca esta focalização na cultura como variárJe/ independente e externa, 

analisemos agora o impacto da organização escolar sobre o processo de formação da 
cultura, enquanto dimemão que se forma e desenvolve no interior de uma deLerminada 
organização. Admitamos, então, que a cultura é uma variável dependente e interna à 

organização, o que determinará que cada uma destas, enquanto sistema fechado, tenha a 
sua cultura, que se desenvolve apenas no seu interior e que é decorrente das especificidades 
da respectiva estruwra organizacional. Tal posição leva, teoricamente, a não atribuir 
especial relevo às relações entre o Ministério da Educação e as escolas, enfatizando-se, 
antes, uma análise mais intra-organizacional, que se preocupe com a apreciação da 
influência qlle os urgãos de gesLãu de cada escola exercem sobre a formação de cada 
cultura organizacional e~colar. Poderíamos, assim, falar de culturas de poder dentro da 
escola-organização, lideradas pelos orgàos de gestão, que impõem aos seus membros 
determinadas formas de agir e sentir. 

Só que é bem cor hecida a contestação muitas vezes oferecida, pelos professores, à cultura 
organizacional escolar imposta pelos orgãos de gestão, fazendo emergir conflitos entre 
estes dois corpos escolares (Marshall, 1991). 

Parece claro que nenhuma das abordagens até aqui referidas explica todas as regras e 
condutas organizacionalmente produzidas e, muito menos, o processo de construçào e 
negociação ideolégica e ,ultural das políticas educativas. Por isso, a ênfase não pode ser 
posta exclusivamente, quer na estrutura social (cultura como variável independente), quer 
na estrutura organizacional (cultura como variável dependente). Há, antes, que adoptar 
uma posição combinatória, em que se assuma a cultura organizacional escolar como um 
processo de comtrução dialéctica entre cultura e organização e para o qual concorrem três 
tipos de influências: as que vêm de cima, pela via do Ministério da Educação; as que "êm de 

baixo, pela via dos próprios actores da organização escolar; e as yue vêm de todos os II/dos, 

pela via das acções e reacções institucionalmente construídas na profissão docente. () 
resultado do crU7.amento destas influências, a que correspondem variáveis sociais, politicas, 65 
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socioprofissionais, orgaruzaClonals e de sociabilidades escolares, condiciona, 
inevitavelmente, os modos de organização do trabalho e os processos de gestão das escolas. 
Jignifica isto, então, que embora exista um conjunto de influências externas, a que todas as 
escolas estão sujeitas, cada uma delas tem uma especificidade org:mizativa (no que resp::ita, 
por exemplo, ao tipo de divisão do trabalho e de liderança) e uma especificidade de 
socialização organizacional, construída por determinados actores num determinado 
contexto de trabalho. A.ssim sendo, modos de organização diterenciados em Jifere'ltes 
contextos de trabalho deveriam, também, determinar concepções de form::rão 
diversificadas. De facto, uma análise da evolução das relações entre o campo da form'<,ção 
e as teorias das organizações permite verificar yue, também em Portugal, comeca a 
pre\ alecer a cu1Lura organizacional de escola so brL: uma só cultura escolar, ou seja, deixJram 
de ser exclusivamente os factores externos a determinarem essa evolução. 

Vejamos qual foi o desenvolvimento da formação contínua, cujas modalidade; de 
organização começaram a emergir na década de 70. A sua marca era a do modelo escolar, 
centrada num processo de tipo transmissivo de conhecimentos, de orientação normativa e 
com uma função de recuperação dos défices de qualificação dos professores ("formaçào 
111leial retardada"), ou de preparaçào para as mudanças previsíveis, a que os saberes 
profissionais não estavam ajustados ("formação inicial actualizada") (Canário, 1994). 

Este modelo de formação tem o seu correspondente modelo de organização, com o.lual 
se articula perfeitamente. Trata-se do modelo taylorista, também chamado teoria clá:"ica 
das organizações, caracterizado por uma clara distinção, ao nível de política :; de 
concretização, entre os especialisras da concepção e os destinatários da formação A. 
formação assim organizada retira toda a autonomia aos tr<:halhadores, afastando-os 
completamente das actividades de concepção, iniciativa e controlo. 

o desenvolvimento das teorias do capital humano veio pôr em causa este modelo, ao 
alimentar a ideia de que o crescimento económico dos povos só poderia ser conseglliJo 
pela elevação do factor humano, através da sua escolarizado e formação. Assistiu··se, (;, Itão, 
ao desenvolvimento de modelos de formação contínua com este objectivo, sem :.lue 
contudo, os traços dominantes do taylorismo se tivessem apagado. As situaçõc, de 
formação continuavam a ser planeadas sem a participação dos formandos, as dificuleiadcs 
de transferência das aprendizagens de um contexto para outro mantinham-se e o obje~tivo 

máximo, que era melhorar o funcionamento da orgaruzação a que o~ formaudos 
pertenciam, não era conseguido (Barroso, 199'). 

Este processo de formação, desenvolvido à margem das situações de trabalho c das 
organizações, entrou em crise na década de 80, pela sua desactualização e perda de efle ácia 

66 perante as novas exigências de qualificado dos indivíduos, decorrentes das modifica·:ões 
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que se foram operando no mundo do trabalho e nos seus processos de gestão. Á\ formacao 

passou a considerar, em simultâneo, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento 

organizacional, abandonando a visão meramente funcionalista das organizações e 

substituindo-a pela ideia de que estas são construções sociais, cuja mudança (')(ige não só que 

nelas se estabeleçam novas relações de força que lhes sejam favoráveis, mas lambém que 

os actores desenvolvam novas capacidades cognitivas e relacionais (Barroso, 1997). 

Schon (1990:220) define bem esta nova abordagem da formação, ditada por novas formas 

de organizado do trabalho, quando afirma que: "são os indivíduos, os assalariados e os 

seus supenores hierárquicos que podem e devem aprender a reconceptualizar o ~.eu 

trabalho, c são os gestores de alto nível que devem aprender a criar os contextos 

adequados". 

Esta perspectiva de integração da formação com a orgawzação eXige que seJ'll1l 

identificadas as situações-prohlema, a fim de que os actores por das afectados possam su 

orientados para a procura de soluções, segundo o que IIandy (1989) chama "organização 

do triplo I", ou seja, usando a sua Imeligência para analisarem a .:nformação adequada e 

assim gerarem l.ovas Ideias. 

São grandes os pontos de contacto desta perspectiva com a formação de professor'~s, 

encarada como um caso particular da formação de adultos. Vários uT\estigadores 

portugueses (Amiguinho, 1992; Canário, 1994) têm saliemado as potencialidades de uma 

formação assente sobre as prát..icas dus professores num dado contexto escolar global, ou 

seja, no contexto que envolve uma determinada organização no seu todo e as relações desta 

com o exterior. Trata-se de urna formação centrada na escola, que obriga a que sejam 

criadas condições para que se produza relação en tre o IUJ'.ar de aprender e o lugar de fazu: 

A optimização desta formação passa pela criação de dinâmicas que propiciem as condições 

necessárias para que os formandos transformem as experiências em aprendizagens 

(Canário 1994), mas é também necessário que sejam criadas dinâmicas organizacionai" que 

permitam que os formandos transformem essas aprendizagens em acção (Barroso, 190"7) 

De forma simples, pode dizer-se que o contexto e as relações de trabalho eminam e que a 

organização aprende a partir da sua história como instituição, a qual confígura a respectiva 
cultura organizacional. E sendo certo que as organizações só aprendem através de 

indivíduos que aprendem, é também certo que a aprendizagem individual não garante a 

aprendizagem institucional (Serige, 1992). 

Com este exemplo do desenvolvimento da formaçào contínua pretende evidenciar-se que, 

se é certo que a cultura nacional escolar (enquanto conjunto de orienlaçàes poJirico- 6/ 
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educativas externamente produzidas) rende a determinar o funcionamento da organização

escola, é igualmente verdade que a cultura de cada organização-escola é influenciada pela 

sua própria estrutura e pelas acções e reacções institucionalmence construidas pelos seus 

professores. 

Por isso, os professores portugueses, embora no contexto de uma aJministração escolar 

centralizada, são, cada vez mais, os grandes protagonistas, ainda que não exclusivos, no 

processo de construção e reconstrução da cultura organizacional da escola, dado o seu 

poder de readaptarem as orientações de cultura escolar superiormente difundidas. 
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School Self-evaluation: A Collective Process of 
Meaning Construction 

José Diogo 

1. INTRODUCTION 

ln Portugal, ~s in many other western countries, the kgislation concerning decemralization 
and autonomy of schools has recognized the importancc and created the conditions for a 
wider and stronger participation of the school actors in the schoollife al its different leveis 
(Diogo, 1998). School stans (Q have the capacity of self-directing and self-regulation their 
organizational processes instead of being a mere Slate local service. This decreed 
autonomy demands that schools have the capacity to become learning organisa/ions (Bolivar, 
2000; Senge, 2000), which also means that schools must speal:: for themselves (Macbeth, 1999) 
and must be more open to public scrutiny and to social control (Barroso, 1CJ96). 

The present paper describes and discusses a school ~,elf-evaluatioo project that we co 
ordinate as a criticai friend. I iow pupils leam is the most crucial indicator of the school 
quality, and for that reason we must understand that schools mUSl serve all children, not 
simply the poorest or the economic and cultural elite. 

We started with the idea that school self-cvaluation is an essential instrument to invent 
better schools and induce the ScWechty's conception of systemic chan/!,e. ~'\ccording to thc 
author it consists io «changing the nature of the work itselj, reorimting its Plllpose, alie! refocusinJ!' ils 
intmt» and consequently requíres «altem/iuns ÚI both the S/luc/tire of the (jl'ganizatzOn (the sptem of 
rules, roles, ane! re!ationships) and the culfure (the s)'stem of beliejs, IJaluu, ane! orimtations) in lvhich the 

structure iS embec!dee!» (1997: 205). We lmow that, at an empiricallevd, much more is known 
about the management of procedural and lechnological changc - particularly in the fielJ of 
education ~ than about !Jstemic change (structural and cultural change), but we also krlOW that 
rhe organisationallearning is strongly rclated \Vith thc systems (i.e. the schools) themselves 
rather than with the attributes and motives of Lhe individualised actors. Thc main aim of 
the project \Vas to improve the quality of the 5chool organisational pcrformances and, in 
particular, the quality of the learning, proccss by heIping the school to devdop itself 
through cri tical self-reflection. 
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2. SCHOOL SELF-EVALUATION: A CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The increase of school autonomy and the concern with its effectiveness and quality lead 

to more attention being focused on school evaluation issues. School has become the central 

unit of the educational system. Increasing parents and other community representatives 

influence in different domains of the school organisation and school management 

becomes a key element to promote the school' organisation development and 

effectiveness. However, Portuguese schools show poor tradition of self-reflection about 

their own functioning and internal dynamics. From our point of view, it's particularly 

preoccupying that school actors seem to live peacefuUy together with this kind of blindness 

that progressively has heen incorporated in school daily culture and procedures. 

The decentralisation policies highlight and bring to the front the questions oE school 

evaluation andmonitoring (auto-analyses, external evaluation, self-evaluation, auditing, 

piloting, are key concepts that we can find in educational literature about that). School 

evaluation is different than «eva/uation-sanction or the eva/uationjudgement; in javour of mponsive 

cVr/luation and re,gu/atin;g-evaluation c!J;namics» (Nóvoa, 1992: r). School evaluation is a 
condition too the school change and improvement in order to ensure successful at, ainment 

of Lhe school educative project main goals. 

The reflection about the school self-evaluation leads us to discuss the paradigms that 

susLain the school evaluation modalities. Knowing that we are often beLtayeJ by 

interiorised automatisms, by constructed convictions in the daily routincs, and b} 

conscious or unconscious interiorised assumptions, we need to ciiscover differ,:nt way: for 

being on the right track, or in other words, to finJ out another relationship between theory 

and practice. Talking about the adults 1carning, Mezirow (1996) presents a paradigmatic 

trilogy that revels astrong heuristic value to our ref1ection. 

The ob;éctllJist parad~f!,1l1 is inscrihed on the occidental rationalist tradition and re ects any kind 

of subjcctivity, considering that the reality is out there indepcndenlly of any meni aI 

representations or conceptions. l<:nowledge is objective, logicand rationality afi.': formal 

and the inteUectual standards are not arbitrary. Consequentl}, the í1Uman behaviour 

becomes a natural adaptation result: what is learned corresponds with reality and behaviour 

is dictated hy what is learned. 

The imerpretist paradigm elapsing of the "cognitive revo/ution" has strongly qucstioned Lhe 

objectivity, neutrality and universality of this learning concept. \Vith the suppart of authors 

likc Vigotsky, it sustains that the cognitive categories as weU as 1he way~ of thinking !lave 

a social origino ln the sarne way, phenomenologists defend that is impossible iO clistingllish 

hetween experiencing agent and object: «the agent brin/;s her OIvn jrame of reference UJhich is an 72 
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integral element constituting the experience» (lvfezirow, 1096: 160). ln this perspective, the truth is 
naturally contingent and always mediatized by the operations theatre and it's games of 
power, being highly subjective and susccptible of many clifferent interpretations and 
mental constructions. Consequently, the cognitive revolution «has led to an argument }JJhich 

holds that human beingJ are altJJa)'s and neceJSari/y local, temporal, partial, embodied and purposive and 
cannot attain oijectivity, neptrality, or Sttch univeiJality as that cúm/llon/y attiibuted to rationality » 

(Mezirow, 1996: 1(2). 

Thirdly, Mezirow (1996) develops the emanClpatory pamdigm. Learning is seen as a meaning 
construction process in which the experiencing agent has a crucial role on giving sense of its 
lived experience: «Iearning is underJtood as aproceJs of usin,g aprior interpretation to con,rtrue a fieJJl or 

a revised interpretation of t!Je meaning of ones experience in order to ,!?,uidejitlure actiorm (lvlezirow, 1996: 
1(2). According to the author, this personal experience is composed of two climensions: «the 
meeming per.rpective (habits of minc~ conJisting of broad, genuralized, orienting predisposition,r and the 
meaning scheme which is constitlJted by c/uster of specific beliej.r, jeelings, attitudes, and valuejudgements that 
accomparry and shape interpretation ... learning occurs li) elaborating exúting meaning Jchemes, learnú\!?, Ile1I) 

meaning schemes, tranifOrmin,e. meaning schemeJ) or tranifOrming perspectives ... the /JlOJt si,R,nijicant 

tranifOrmations involve a critique of pre1l!ises regarding one' s Jelf> (Mezirow, 1996: 163). ln this 
context learning take place in [Wo main domains: imtrumentallearning -learning to control and 
manipulate the environment or other people, and cOlllmunicfltive learning-Iearning what others 
mean when the)' communicate ,vith uso Instrumental and communicative learning are two 
interactive and complementary forms of learning (Habermas, 1984). 

""hno the cmanr:ipatory paradigm is on the base of the transformation theory/ critical 
lheory ~nd beill! particularly pertinent not oo1y in the adu!t learning, but also in the 
organisatiowd karning. ln the line of Socratcs, Habcrmas or Freire there is a type of self
rcfkction that can free us from tyranny and bondage of false opinion, and is precisely this 
kind of collegial reflexivity about the action and about the reflection about the action that 
we need toward the movement of transforming schools in learning communities anJ in 
Jeveloping and iransformational cultures.'\ccording to the emanciparary paradigm 
schools Meed to appropriate a criticai stance and language that }JJill enable them to tmderstand the J}Jays 

in u/hich theJe diJferent discourJeJ encode different meaning perspectives and JchemeJ» (Mezirow, 1996: 
163). Consequently, in order to make significant learning possible, schools must be aware 
of decoding the meaning of its structures of intersubjective communicative competenccs 
and its speech acts and be able to respond to some rclated questions: Are the)' intelligible? 
A.re ihey authen:ic) >L\re they justified? Are the)' sincere? 

1\:atllrally that Wl. subscribe the MacBeth (1999) idca that schoolJ must speak for themJel1Jes, hut 
from onr POiOl a view, before speaking, schools need to !earn thinking for themselves. 
Critica! thinkng io pre-requisite to meaningful Icarning and, consequently, the concept of 73 
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múcal reflection of assumptiol1S (Mezirow, 1998) is deeply engaged in promoting the 
organizational re-culturing of schools. Reflection is a "turning back" on experience. 
Reflection mean many things: «siJnple a1JJareness of an o~ject, event or state, including alJJareness of 
a pemptioll, thought, feeling, disposition, intention, action, or of one' habits of doin,r; these things. It can 
also mean letting one~ thoughts llJander over something, taking somethinJ!. into cOIISideration, or imagine 

a!ternatives» Do'Iezirow, 1998: 185). CriticaI reflection requires awareness lhat knowledge is 
unJerstood not as a "given" but as acti\ely constructed - knowledge claims are understood 
in relation to the context in which they were generated. 

Criticai selfreflection on assumptiolls are conseguently a powerful organizational learning 
instrument in order to promote culture change and conduct schools to an emancipaLOry 
dimensiono Critical self-reflection on assumptions privileges the criticaI analysis of cognitlve 
and cultural assumptions that composes the "scho01 iceberg" hidden part This hidden:~art 

of the "school iceberg" is impregnated of values, beliefs, and ideologies that are Lhe main 
inspiration of the school visible dail) cultural facts "hard nucleus". ln this way of thinking, 
self reflection on assumptions at the organizational levcl «is primarijy directed at identifying 
(/ssumptions that are embedded in the histol)' and culture of a lvorkplace, and houJ thty have iI'/'pacted on 

one~ o/J'n thouJ!.ht of actio!l» (NIezirow, 1998: 193). 5chool !earning, school self-reflection on 
assumptiuns, and school self evaluation are embedded conccpts that constiLUte a clear 
alternative paradigm to the liberal modeJ. Based on the market idea (and it's achieving 
objectives logics, interpersonal win-losing games, suppressing negative feelings, persuading 
others, emphasizing rationality, avoiding seeing the whole picture, avoiding interpersonal 
confrontation and pubJic discussion, controlling the situation keeping it private, etc.) the 
liberal model need to be replaced by an emancipatory idea based on the schools capacity to 
interpret, understand and evaluate the school actors "good reasons" for practice without 
being ethnocentric and having the capaciry, in an on going learning process, to decode the 
meaning srructures and interpret the meanings of the symbolic interactions as weU. 

ln this context, as Mezirow said referring learning, we sustain that the optimal conditions of 
the school self-evaluation are: (a) havc accurate and complete information; (b) be free from 
coercion and distorting self deception self Jeception; (c) be able to weigh evidence and 
assess arguments as objectivcly as possible; (d) be open to alternative perspectives; (e) be able 
to critically reflect upon presuppositions and their conseguences; (f) have egual opportunity 
to participate (including the opportunity to chaUenge, guestion, refute, and reflect and to hear 
others do the same); (g) be able to accept an informed, objective, and rational consensus as 
a legitimate test of validity (\.fezirow, 1991). These ideas can provide the foundation of a 
school-self evaluation frame toward the school gualiry learning processo 

\Xie think that school self-evaluation must also to provide an information system about how 
school as a wholc is functioning in order to promote student achievement. This kind of 74 
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evaluation JS at the sarne time an importaot cootributioo to iostitute accountability habits 
of school's sl'stem performancc. We see accountability (accouot reodering) nol as a 
LOntrolling issue but mainll' as a developiog tool. Schoo] sdf-evaluation is a powerful too] 
«to obtaÚi CI better knou}!edge of the d~gree to ~vhieh their piam aad projeets lave been implemented anel 
introducc the neees.rary ehanges to improve their peijormanCf» (Barroso e Sjurslev, 1991: 168). 

'l'h<.rcfore,he local cultural, sociological and organisatiooal diversity of the schools 
COlltexts cannot be understood on a simplistic and normalise bases. 'We need to construet 
knowleJge about the complexity of the school system and to go deeper in the studl' of the 
sin;\.'.ularities, consttLlcting Lhe school ideotit}. Schools are oot things. Schools don't have ao 
oOlnlogical reality. Schools are products of the human mind and in consequence thel' are 
alsc a k.inc! of "coliective fantas)" that simpl} cxist in the school actors imagination. 
::"chJols are social constructions dail} invented by teachers, students, staff aod parents in 
['heir ~ocial relationships. 

When we evaluate schooJs utilizing rigorous measuremenLs, we can't undcrstand the 
complcxicl' of the social, iotellecrual, etrucal aod political phenomena. For another hand, 
rigorous and objective evaluation, onll' allows fragile changes 00 schools. Consequeot1y, we 
mmt ahandon the positivisL assumptioos aod adopt an ethnographic and interpreLative 
par:digm that conceives schools as sl'stemic, dyoamic and contextuaI totaLities (io social, 
culural and politicai terms). 

As leponecl above, we believe that when the school self-evaluation is embedded 00 school 
cultl.lre, the'e are created ideal cooditions to improve the school performance and qualit:y, 
i.e. qualitativ -: changes io the roles plal'ed by teachers and learners. Coosequently, as rullan 
(1998) poinLed out, what we have truly .in our hands when we trunk about school sdf
evaluation is m, inll' a re-eulturiI1J!, process aod not a restructuring ooe, 

We see the school self-evaluation as a collective process of meaning construction toward the 
deveIoping of LLe gual.ity of thc education and in particular the quality of the pupils' learning. 
Critical self-reflection is thus a powcrful school self-evaluation tool but as we referred abme 
we must nor d.i,.hotomise instrumental and communicative procedures, because thcy are 
articulated in a dialectical logic. Consequently, this dialogue involves learoing abouL Lhe 
context and nature of the processes by wruch people form their parad.igms and takc action. 

3. A HEURISTIC PROCESS DF SCHDDL SELF-EVALUATIDN 

DUi School .s a secondary school that was one of the five Portuguese schools that were 
rongaged in the ((st phasc of the European Pilot Project Quality x..'CI (Macbeth,J.; Meuret, 75 
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D. & Schratz, :vI., 1999). Since that time the school management council was changed and 

some rrofound chaoges have occurred both in the composition of thc m~ in management 

and middle management school sttucrures, and on the school organisacional levei (school 

has now it's Educatiunal Project). 

ln conscquence of the Quality XXI project lived experience and the new schoolleadership, 

the management school council Jecided to promote a new school self-evaluation project, 

in order to produce k.nowledge that can enable school actors to k.now and understand the 

school dynamics, processes and performances. Knowing that we better control wha wc 

understand, the school management board invited us as criticaiJn'end to c.oo.ldinate a life 

long teacher's training program concerning the school sdf-evaluacion. 

We accepted the chalienge being conscious that we will be engaged on a professional hard 

and interescing project, because in Portuguese schools the educacional centralized heritage 

doesn't scimulate the school's internal evaluacion, and in consequence most of schools 

function as authentic "hlack boxes", or, in other words, as a very few KIlown teaching 

machines in it's internal dynamics and procedures. 

Wc started the project by constitucing a school self-evaluation pilot team c:1mposed by ten 

teachers traditionally engaged 00 school organisational dynarnics (i.e. mem,bers of the three 

maio management school boards: the School Assembly, the Execucive Council and the 

Pedagogical Couocil), and also the school psychologist and two representacives of lhe 
school staff (pUpiIS, parcnls and tcachcr.; in general \.\>111 Ix cngagl::d in a poslerior phasc or the project ). 

We worked on a collegial base two hours for week during six mouths 

We started by defining our project main goals: 

•	 To give feedback to the schoolleaders, teachers and communiry about the organisatiooal 
and pedagogical school rcaliry, stimulacing and incicing participate decision making and 

coliaboracive management strategies. 

•	 To devdop a colieccive intelligence that can rc-build the school culture in order to en

gage school actors in organisacional and professional devclopment as weU in the 

improvement of teaching and learning 

•	 To understaod the school' strong and fragile points adopting a systernic school con

cepcion that visionary school as a complex organised totality with ali jr's internal and 

external interacrions and interdependencies 

•	 To engagc school actors on a reflexive school organisacional analyses based on a 

concinuing and intencional collaborative stratcgics in order to improve the school 

efficacy and effectiveness, the school climate, the engagement of the educacional 

community in the schoollife, and the community school image; 76 



School Self·evaluation: A Collective Process of Menning Construction 

•	 To develop a quality school conception that makes the quality of the pupil's learning it's 
main and strongest flag. 

After defining the goals we Jesigned and ncgotiated a theoretical approach in order to 
develop thc team knowledge about school organisation and managemcnt, and share an 
epistemological vision about the school systernic complexity. From our experience on 
initial, in service and life long learning teacher's training programmes we learned that, in 
general, teachers have a week theorctical support about school management and 
adm.in.istration issues e~chers rrainiog programrncs:lt ali leveis are b:\sicallr centre<:! on curnculum dc.:\"c:lopmcnt and did:lccic!> contcnls), as well in 

the research methodologies. 

Fig. 1 - School Self-evaluation: a theoretical approac 

Decentralisatíon ofthe I .1 The POrlugucse s~h;;;;j-I 
educational policies .....I----~ ALltonomy Movement 

I School as organisationJ 

/!~ 
Tbeories of School Ii._S_ChOOI Effectiveness I~ The Q~;;;;;Y School 

OrQ'anisation L 

PrOlcct ~ I'"-, "":,""' ~I / 
School Sel!

I Evaluation 

~	 ~ 
Re-culturing School Building a Learning 

dynamics .. . Commullity
I 

Fig. 1 synthesises thc maio contcnts that wc have workcd, analysed and discussed. Thc best 
place to discuss in depth the content of these different but complementary theoretical 
school dimensions is not here, and consequently we will present in brief thc most 
important authors thar have helped us: 

•	 Decentralisation of the educacional policies and the Portuguese school autonomy 
movement (Afonso, 1993, 1994; Barroso, 1991, 1992, 1996; ?\;óvoa, 1992; Bolívar, 1995); 77 
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•	 School as organisation and school organisation theories (Taylor, 1911; fayol, 1925); 
Mayo, 1947 ; \XIeber, Chiavenato, 1983; Rosnay, 1997; Le Moigne, 1984; Bertrand, 1988, 
1991; Crozier, 1971, 1977; \XIeik, 1976; March, e Olsen, 1976; Ouchi, 1981; Schein, 1985; 
Sergiovanni, 1984, 1996; Peters e Waterman, 1982; Morgan, 1986; Diogo, 1995); 

•	 School Effecriveness (Clímaco, 1991; Reynolds e Currance, 1992; Scheerens, 1992; 
Laderriére, 1996) and The Qualiry School (Glasser, 1992; Dirrunoch, 1993; Bailly, 1998; 
Sanches, 199'7) 

•	 School Educacional Project (Obin e Cross, 1991, :\1accdo, 1993; Rocha, 1996;) 
•	 School Self-Evaluation (Katz e Kahan, 1987; Afonso e Estevão, 1992; Rocha, 1999; 

Macbeth, 1999; Boilen e Hopkins, 1988, Clímaco, 1991, 1992; Grawitz, 1993; Guerra, 
1995; ME, 2000, 2001; Palma, 1999,2001); 

•	 Re-culruring schools (Fuilan, 1998) and building learning communities (Bolivar, 2000; 
Guerra, 2000, Senge, 2000). 

Table 1 - The school self-evaluation proflle and processes 

Self-evaluation dimensions 5elected dimensions Methodological instruments 
5chool managemenc: 

--r:eadership ··--rartíCIpant obsC'tyation 

Innovacion and morivation Articulation bct\vcen managcmcnt and 
ArticulatioD bctween management and middle management 5cl1001 struetures Teachcrs jJ)cluiry 
middle management school structllres 
Management of resources (fmancial and Staff intcC';icwing 
material) 
5chool Climate: 
lnterpe.rsonal rclationship lmerpersonal relationship Tcachers inqLlir~r 

Participation 
Collaboration Participation Students inguir}" 
Tolcrance 
Communication . CoDaboration Participant obscrvacion 
Partncrs idenrification with the school 
Safet)' ToJerance 

--.=IUman Resources 
Qualification levcl to thc function	 Staff inquiry 
ProfessionaJ satisfaction Professional satisfaction level 
Professional engai!;ement Document analysis (abscntceism 
Life long lcarning srraregics ProfessionaJ engageUlent and school mobilitl' rates) 
Professional stability 
Assiduity and absentecism 
Leiining-processes and products 
Teachers teaching methodologies 
Pupils assiduiry Tcachers tcaching methodologies Teachcrs inquiJ y 
PupiJs satisfaction 
PupiJs school abandon rate Pedagogical support activitics Students inquiry 
Pupils school participation and 
I!Wo]vcll1Cnt P:irúcipant obscrvation 
l'upi1s citizcnslúp comrclcncy/skills 
Pedag-ogical soprort acLivitics . t\cadcmic a("hii...-vun~nt DOCUlllcnt analysis 
.-'\caJemic achie\'('lTIcnt 
·S~-hool-co,nnlunity pannership: 
SC!lOO) C!1niJy parronshil> 
School JueJl aLllhontil'S partnel:~;hip School L10lily partnnship Parcnt~ inquiry 
SchouJ-worL \\'orld pannçrship 
~cho()1 community intcrvcnuon Schooi Council intcfviewing 78 
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After the theoretical analysis of these school organizational cootents, we worked in 
defining the school self-evaluation profJle. \V/e lroew that we was starting and according thaL 
we oeeded to be patient on developing our work io order to go on the right tracl<. \'(lorking 
in a collegial base, ali decisions that are been made were the result of participated and 
negotiated processes, because we lroew that «qua/it)' assumnce is co//egia/ rathel" thal! hiemrchica/ 

and about prevention from the inside rather than "ettre" from the outside. It canno/ lJJork in a c/imate of 
threat and sanctions, nor can it be sustained in a c/imate lvhere teachers and schoo/s compete to achieve goa/s 

lJJhich thry do not be/iel!e im> evfacBt.:ath, 1999). Notwithstanding, before the developing of a 
school self-evaluation responsive conceptual framework as weli the methodological tools 
and processes toward its integration on school culture there was a long way to go. We 
engaged in putting in action an evaluarion process !cd by the school itsclf, tak.ing account 
its singularity, using preferentialiy qualitative methods, more centred on the process than 
on results. ln this context, we try to construet an ethnographic evaluation design that 
consider the relevance of 1) the context in a diachroruc and a synchronic sense; 2) the 
interpersonal relationships; 3) the school cultural facts interpretations; 4) the school 
utilized processes more then the schooJ results; 5) the meanings more than the facts or the 
numbers; 6) the structural school vision; 7) the school evaluation as a qualitative process; 
and 8) the sysl~matic and rigorous collective self-evaluation (Guerra, 1993). 

Table1 synthesizes the collective option that we have made during our project 
methodological design: school evaluation main dimensions, the selected dimensions to 
study in this first phase of the project and the methodological instruments to their study. 

4. REFLECTING ON PRACTICE: SOME LESSONS FROM THE FIELD 

Our project is giving its first steps and we know that we have a long way to walk. We are 
spending a good time together. Wt.: shared experiences, we begun to think school 
evaluation with different eyes, we facilitated team work, we have sowed the bases of the 
school self-reflection/evaluation constructing the future. 

As the paper is 2Jready too long, we wili just present some concerns about the school self
evaluation process on different leveis. We will be short and synthetic in our lessons from 
the field. To facilitate de presentation, in a symbolic way, we will syntetize our observations 
in a trilogy of topics on a triangle of schoollevels: the institutional, the organisational, the 
school actors. 

4.1. I NAL L V 

1 - ln Portugal, ali educational recent reforms have come from the top of tbe educational 79 
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system. Neither schools, nor teachers have demanded an)' reform and consequentl)' there 
is been clearly a exteriority of the school actors in relacion to the school reform movement. 
Consequently, in an educacional system where the dependency of the centrality and the 
traditional control made by the (~eneral Inspection of Educacion maintain an evident 
force, in general, schools scill maintain few habits of self-evaluacion and auto-regulacion of 
its organisacional internal and external dynamics. ln trus way schools have a long and hard 
learning process to do, wining fears, understanding vantages, developing methods and 
above ali having the courage to put ourseJves in quescion developing a growing oriented 
self-evaluacion practices and projects. By other words schools must assume that their given 
relacive autonomy claims to establish internal procedures of school self-evaluacion with 
devdopmencist and self-regulacing goals much more than control, bureaucracic and 
conformity ones. 

II - Schools have a long tradicion of being professional bureaucracies, and bureaucracy has 
no Lradicion in quality schools. Bureaucracy wrut its normalised aJld roucinary procedures 
can't promote quality in learning. Consequently, we need to invent new models of school 
organisacion much more s)'stcmic, concingent and opened to the different contexts than 
lhe old ones. \Xe lJelieve that the life long teachers training syslem has a crucial role for 
developing emancipatory procedures of school self.evaluacion. We are working on that. 

III - Schools still maimain poor leadersrup dynamics. ln our school we can't talk about 
leadership in the sense that literalure speaks about strong leadersrup, lead leadership or 
transformationaJ leadersrup (Leithwood, 1994). School direccion and administracion seem 
to be seen both by the system and by the school actors as a management instrument that 
assures the school funccioning and the maintaining of the status (iuo. The schools' leaders 
seemed being more mere central administration representacives (centring their work on 
bureaucracic and management funccions) than pedagogical leaders of the educacional 
community. It seems that schools did not yet understood that tmniformotíol1olleadership is 
necessary and vital to the school quality improvement toward a learning communit:y. 

4.2. A A 10 A 

I - On the organisacionallevel and in spite oE almost aU schools have the [S own School 
Educacive Projects, there is not yet a culture of school self-evaluacion. ln our school we 
found on 'lhe management responsible speeches an intencion of using incernal evaluacion 
as an improvement tool (school had alread) parcicipated in the European Pilot Project: 
Quality XXI). However in the field we found some reluctance in looking cricicaUy Erom 
what we usuaUy cali the "school central nervous system": schoolleadership, school culture 
and teacrung/learning processes. The promocion of the external school image seems to be 
the kcy idea on school self-evaluacion. School internal evaluacion seem to be seen more like 80 
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the study of the school most positive practices (school climate, human relationships, pupils 
national examination results, ... ) than a truly instrument of development, studying and 
understanding of the school main criticai areas and issues. 

II - School actors anel leaelers seemed to show some fear in accounrability. They appreciate 
professional autonomy, but the) still have fear anel lack of overture to there professional 
public exposition. ln general, school managers anel teachers seem to valorise the 
professional anel the organisational autonomy but renelering accounting has no tradition in 
the Portugl.lese schools. ln th.is way anel being clear that al.ltonomy is different than anarchy 
or indepene!ency, this not reasonable that for one hane! the school e!iscourse speaks abol.lt 
school community, partnership, shareel and collegial decisions, anel for other hanei maintain 
high leveis of libert) eloing what anel how they ""ant without renelering account to every 
one. Consequently, when things go well the merit come from the qualit), of teachers anel 
their professional competence, but often when the things go wrong th(; guilt came fram 
the pupils, the families, the ministry or the lack of resources. Th.is argumentation seems not 
reasonable and being a hcritage of the bureaucratic tradition should to progress too higher 
leveis of school professional rcsponsibility. ~\ccountability is an obvious anel natural school 

autonomy consequence. 

III Schools are conflict universes where we bring face too face elifferent actors with 
elivergenr imerests anel values. We know that conflict is indispensable to the creation, bm 
we also k.now that conflicts and games of power often mine the coliective relationship 
atmosphere and breaks confielence, trust and motivation in engaging a shareel strategy of 
meaning construction for the self-evaluating anel re-culturing organisational proceelures. 
Building a learning community means neccssarily lo instigate the elemocratic creato! 
conflict between ali school partners. 

I - Concerning the school actors we was confronteel with an epistemological obstacle. 
Teachers seem to valorise objectivity anel for that reason they seem to he afraiel of theirs 
lived professional experience subjectivit),. This positivist heritage seems to come both from 
the teachers training programs and fram the institutional traditional inertia. Teachers 
seemed conceptuaJise the school self-evaluation process mainly as an instrumental logic 
than in a communicative one, evidencing great concern in viewing results as fast as is ir 
possible. This epistemological perspective is a consielerable barrier to criticai reflection on 
assumptions that, by nature, is a slQw anel complex process that need courage for putting 
ourselves in quescion on continuing bases. By other words teach.ers seemed to privilegc the 

control of me school reality according to its internal anel external image without showing 
the intention of elecoding the prafound meanings of the traelicional b!ack boxes of the 81 
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school organisational culture, such as the school values and beliefs, the learning and 
leaching methods, the school climate, the leadership and school \ision, the evaluation 
methods and procedures, etc. 

II - The teaching work nave been marked by an inclividualized activity. Teachers discourses 
about practice speaks about team work, participation, coUegiability, shared decisions, but 
concerning the teaching work they seem to prefer working inclividually behaving many 
times more like boss-teachers than /ead-teachers (Glasser, 1992). Teachers seem to have some 
fear in turning their work known, in being criticized by colleagues and/or b) parents. 
ConsequentJy we observed a clear difference in what teachers says and what teachers do. 
Some tcachers showed reluctance in rcflccting and discussing on tbe resLllts and the 
processes of their inclividual experienced world, particularly about their pedagogical 
processes, values and assumptions. To promote the school "stars alignment" is a hard and 
clifficult job, but it is one of our main chalienges for the future. 

III - Une of the main problcms that ,ve found in our school self-evaluation project was the 
work overcharge of the pilot evaluation tcam. \'I/e had competent professionals but the 
majority of these teachers had many others school works beyond their teaching work: they 
were mcmbers of thc school Pedagogica1 Board and of the School Assembly, they had 
responsibilities in the middlc managemcnt school structures (disciplinar)' groups 
coorclination, class clirecting coorclination, pupils vocational orientation, etc), some of 
tJ1em gave important contributions to lie extra curricular pupils activities, some of them 
have important roles in almost ali school activities particular1y liose who envelop external 
partners. ln this context, we felt that this school devotion have functioned as a great barrier 
to our work. ln Portugal we have a popular proverb liat says that «2JJho in matl)/ asses touc/?o 

some of them there be to /Cl;f!. behind», and this was precisel}' what wc felt abour many teachers 
that have worked with us. Serious and comprehensive schoo1 self-eva1uation more than a 
group, needs a consistent and motivated team, conceptual and methodological prepared 
and having considerable time availability. 

5. THE FUTURE OF THE PROJECT 

After applying thc conceived methodological instruments for gathering information we 
will treat and analyse the information. Too investigate the school we will adopt a school 
s)'stemic view of the school structures and dynamics. Supportcd on t\\TO basic principies 
understancling and negotiating, wc wiU develop a criticai reflection oE assumptions 
adopting the Brookfield (1995) three types of assumptions for critica1 reflection: 
paracligmatic, prescriptive assumptions, and causal assumptions. 
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Regarciing the methodoJogical tools ta pursuit this goal 'WC wiil inspired on Warschauer 
(1993) ideas using two main reflective procedurcs: the wheeJ and the record. 
The wheel: reflectiog co schoGl culture(s) 
The Jvheel joint together people with different lived histories and cxperiences as weil 
different ways of feeling and thinking, puting in dialogue di fferenl 10gics and 
interpretations of the scllool values and cultural facts and procedures. 

Consequently, the J}Jheel is a powerful instrument too the school actors meanings 
confrontation. ln th.is w"J.Y, the inciividual differences and subjectivities give progressively 
place ta a greater interlaciog of the inciividual meaniogs lhat are the base of the coilective 
and shared school meaning construction. The wheel can put together elifferenr school 
processes interpretatiom. facilitating the construction of the school shared language, new 
meanings and shared assumptions. ln this way the wheel facilitate the "me" to "us" 

changing processo By the wheel we can construct knowlcdgc about the school and go deep 
in the main values lhat regulare Lhe school practices, and by criticaI rcflection of 
assumpiions wc can have a better conscience aboul the school main problems and mcrits 
in o{der to understand the school identity and to re-culmre school dynamics. 

We will constitute three different wheels composed by selected school actors (teachers, 
pupils, staff and parenrs) in order to ciiscuss and evaluate what we have considered the 
"hard nucleus" of the school quality dimensions: the s(hool culture(s), the school 
management and leadership and lhe teaching/learn.ing pedagogical processes. 

6. THE RECORD: WRITING THE SCHOOL'S BOOK 

Reflecting and d.iscussing abour the practice is an important exercise regarding the school 
evaluation in its ciifferenr ciimensions. However many discussions are ephemeral anel 
fugacious and consequentl)- we need to produce suonger and more durable instrument,. 
that can function like a school mirror, and for another hand can make possible the school 
"stars alignmenr". To attain this double objective we oeed to register the produced 
reflection on the wheel, .in order to construct something real to describe, to analyse and ta 
ciiscuss the school main attributes in its differenr ciimensions (management, cullure(s), 
teaching/learning processes, school results, etc.). ln this way when wc speak about 
recording, we mean writing a kind of "school board diar)-" that synthetizcs thc maio tapics 
and issues about the school self-evaluation reflections realized in the wheel sessions. Like 
Warshauer point out «to record is to lecme marks. Nlark.r that portmit o livec! hiJtOl] (. . .) The livec! 
portrait oJJer .rpecial conditiom too the reflecting oe!:» (1993: 61). 

ln this context the school self-evaluation "diary" is a kiod of book ",here will be registered 
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not onll' the different foUowed wa)'s, cross-roads or founded solutions, describing facts, 
stratcgies and behaviours, but specialJy our thoughts about the facts, the feelings ahout our 
thoughts, and our value judgemeots aod evaJuations about the schooJ complex reali ty. The 
reflection ahout experience is thus a wal' to find innovators solutioos for the emergent 
school probJcms. 

Too record the judgements about the school complexity we need to be se1ective, but also 
to have the courage to do an "ant work" fighting agaiost the time, against t e power games, 
against the school "black boxes", and above aU agaiost "the sleep" io a patient 
construction. This written spacc facilitate the reflection because the wal's of li\ iog exposed 
on papcr make possible the needed distance to the reflexive acto 

Recording, in this way is a kind of inteUecrual work.manship that helps the coostruction of 
the school comprehensive memorl'. The "school diary" is a tool that feed's the relations 
between theory aod practice. Like Warshauer (1993) said to record facilitare the keeping in 
memory facts, happenings or reflections, but aiso aUows seekiflg information when we 
forgive. This "having present" what was already happened have a special importance in the 
transformation act because ir gives knowledge about happened siruations and aUows more 
integrated and ripencd answers. «The iillin~ uJa)'s record in this perspective, send us too lhe humility 
fieid, by iearning to iive to;;ether with the unce;tainty, which doem 't mean insecuril)l. .4nd )}Jith this to 

support the appropriation of gro)}Jing )}Jith the necessaJY courage to abandon oid certainties and to )}Jaik 

directing to the neuJ, to the creatiort» (Warshauer, 1993: 63). 

Consequentll', the wheeJ and the recordwill be our maio methodological tools regarding 
the school self-evaluation cuJture, processes and results. ln spite of this type of self
evaluation cao be also used as public accountability ioformatioo, we want to go deep in lhe 
school work comprehensivcness aod inspired by the :YIezirow (1996) emancipatory paradi,gm 

we wiU focus our work on the criticai reflection of assumptions (iVIezirow, 1998) an io its 
implications on the school daill' life. By this way we hope to iotroduce new and more 
conceptual settled school practices toward innovatioo and quality learniog. 

7. CONCLUSION: 

School self-evaluation is not ao end but a wa)' for. To evaluate means to know, to 

understand, to credibly, but esseotially mcan justice and social equity in bctters schools 
constructors of furure. School seJf-evaluatioo has a strategic role ;0 the school system auto
regulation and piloting processes. 
'l'he authentic change and school empowerment comes from the ioside, from the depth of 
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the school cultures, and for thar reason creating a culturc o school sdf-evaluation is a 

complex process that needs time to gain roots inside the school organisational complex 
system. 

.A.. meaningful ;;nd responsive school self-evaluation process requires learn in deep what 
school actors mean when they communicate with uso So we need to build a conscnsus on 
promoting the organisational communicative learning, in order to build more 
comprehensive and effectivc schools. 

ln our project, some sChool's "black boxes" still maintain kept in the "secret of the gods". 
As it happened with the European pilot projcct (.\'fac Beath ct aI., 1999) we found a fear 
that "accountability" aspects may hinder evaluation as a "self reflexive" processo We also 
felt that the school self-evaluation goals and practices doesn't yet come enough from "the 
inside". Taking action on reflective insights often involves situational, emotional and 
informational constraints that may also require new learning experiences. ln our school we 
can't yet talk about a collective appropriation about the role of the sChool sdf-evaluation 
and ln its relation with the organisational development. Consequenrly, if we want to talk in 
school transformative learning we must «make an úiformed and rej7ective decision to ac!:» (NIezirow, 
1996: 163). 

Developing schools toward learning organizations is a complex task that needs to cngage 
the school actors in re-culruring the school values and procedures. Re-culturing is a much 
more comprehensivc challenge, than restructuring. Re-culturing comes fram the inside, 
fram rhe "dark side" of the human and organisational minds. lnventing and creating truly 
learning communities needs comprehensive school self-evaluation processes that engage 
teachers, pupils and the educational partners in a continuing and collectivc construction of 
school sense and meaning. 

We believe thar teachcrs and pupils involve on that they create, and for that reason we 
fmish this paper remembering a famous Peter and Waterman conc1usion in their book - ln 
search of excellence: <d-et's go constructing shared school values». 
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Para a Promoção da Qualidade da Educação 
em Portugal: Algumas Reflexões 

M. Luísa Veiga 

1. A ORIGEM POLíTICA DA FÓRMULA DA QUALIDADE 

Com a emergência, no início dos anos 80, das ideologias neo-conservadoras e neo-liberais 
e, consequentemente, de conceitos como "mercado", "competição", excelência", 
"eficácia", "produtividade", a fórmula da "qualidade'- substituiu aquela que era a ideia 
dominante ros debates sobre a educação e políticas educativas - a da "igualdade de 
oportunidades" CJ3uchberger and Byrne, 1995; Elliot, 1993). 

Ao ter sido intr"Oc:uzida e com origem política indiscutível, tal fórmula opunha-se a noçóes 
caracterizadoras do sistema vigente (como sistema "pobre", "de baixos padrões", 
"insuficientcmeme dinâmico", ., ,) e traduzia, em larga medida, um slogan populista c 
ideológico contra a expansão dos sistemas educativos e a massificação do ensino (qualidade 
em vez de quantidade elou igualdade). 

Fala-se hoje de um "movimento da qualidade" no âmbito da educação, emhora o termo 
permaneça necessariamente vago, tal é a multiplicidade de valores e de níveis que lhe são 
atribuídos, Alguns educacionalistas europeus consideram mesmo ljue a fórmula da 
qualidade vem muitas vezes sendo usada como disfarce rara justificar substanciais e 
radicais mudanças na educação, particularmente nos sectores do ensino superior e da 
educação de professores (Sander, 1995), Reis jVIonleiro (1995), por exemplo, afirma que o 
discurso da prioridade da qualidade da educação é político e que funciona, geralmente, 
como máscara pedagógica e de outras prioridades que redundam no esvaziamenLo do 
princípio da "democratização escolar" e na sua substituição pelo da "democratização 
estatística", em que um maior número tcm -'sucesso escolar", mas apenas um número 
reduzido tem "sllcesso social", 

SimultanearnentC' com este possívC! rusfarce, em que a discussão em torno do conceito e 
das medidas P' ra o promover incide, frequentemente, sobre dimensões de carácter 
económico c adn-,illisLfativo, duas grandes ideias aparecem associadas nos debates sobre 

qualidade. L' ma, é a de que o desenvolvimento das sociedades depende da optimização do 
potencial humano de todos os cidadãos. i\. outra exprime as dúvidas sobre a capacidade de 91 
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o') 

os sistemas educativos e os professores que neles trabalham promoverem essa possível 
melhor educação para todos, contribuindo para o desenvolvimento dos níveis de qualidade 

desejáveis (OCDE, 1994) 

Quall)uer que seja o sentido dominante, a verdade é que a qualidade é hoje palavra de 

ordem nos planos nacional e internacional, bastando, para tal, percorrer a Lei de Bases do 

Sistema Educativo Português (1986), a Declaraç:'ío da Conferência Mundial sobre a 

1'~c1ucação para Todos (1990) ou o Tratado da União Europeia (1992), lendo-se neste, por 

exemplo, que "a Comunidade contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de 
qualidade" (art. 126, pto 1, Título ll). 

Mas será que a dimens~l() política do termo, o seu conteúdo e significação scrào os meSIIl')$ 
para todos nós) 

A fórmula da qualidade pressupõe, necessariamcnte, um juizo de valor (que, por o ser, sc 
caracteriza pela sua rela6"idadc), bem como a definição de parâmctros e indicadores para 
:IS diversas conccpçôcs politicas e sociais. O projecto individual de vida pessoal ou colectiva 
que cada um de nós constrói faz com que cada um elabore a sua visão, ao pensar 

concretamente nas finalidades e na qualidade da educação e do ensino. 

Quais serão, então, os referentes de avaliaç:io da educação cuja melhoria corresponderá ao 
incremento da sua qualidade? Fundamentalmente de dois tipos: uns, fortemente 

subjectivos e não quantificáveis; outros, de carácter mais objectivo e material e, como tal, 
quantificáveis. Nos primeiros incluem-se, entre outros, a politica educativa, as normas de 
organização e funcionamento das instituições e,colares, a cducaçào e o estatuto dos 

professores, as relações humanas na escola e na saia de aula, os sistemas e critérios de 

avaliação, etc. Do segundo grupo fazem parte elementos como recursos técnico- e 
financeiros, número de escolas, professores, alunos e funcionários, taxas de frequênCla, 

abandono, reprovação e analbbctismo, etc 

Trata-se de um conjunto de referemes que funcionam numa relação de circularidade com 
ideias tão actuais como, por exemplo, as de prioridade, inovação e reforma. Este carácter 
de circularidade, associado à enorme diversidade, tornam desde logo impossível uma 
reflexão suficientemente abrangente e aprofundada neste espaço. t c(;o1 essa consciência 

que nos propomos abordar sumariamente alguns dos que mais podem influenciar o quadro 

valorativo da rro01oçâo da qualidade de educação. 
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2. A PROMOÇÃO DA QUALIDADE PELA COOPERAÇÃO, 
DESCENTRALIZAÇÃO E AUTONOMIA 

Em primeiro lugar, o paradigma dominante na concepção de educação parece quase 
inconciliável com a ideia de promoção da sua quaJidade. O discurso oficial da educação 
como prioridade nacional e do direito à educação é um elemento reprodutor da lógica do 
sistema escolar, em que os dados de natureza subjectiva são frequentemenre reduzidos a 
dados objectivos, quanras vezes de carácter económico. 

Durante muitos anos, as politicas e sistemas educativos têm vindo, entre nós, a confundir 
exigência com reprovação e repetência, o que torna hipócrita tal discurso, que 
democraticamente abre a porta da escola a todos, condenando posteriormente, no selO 
desta, uma parte significativa à reprovação e ao abandono. 

A situação tem vindo ultimamenre a melhorar, em termos de taxas de aproveitamento, mas 
o nosso sistema educativo, como diz Reis ~\rIonteiro (1995:30), já estava transformado num 
"estaleiro de reparações de um mecanismo em disfuncionamento irremediável" e, mais 
ainda, incapaz de vencer a discriminação socioeconómica que existe entre alunos. 

O grande problema é que os sistemas educativos são superestáveis e, mesmo quando se 
vão introduzindo alteraçôes, elas provocam transformações pouco mais que epidérmicas 
que, acima de tudo, geram instabilidade social, ainda que com estabilidade politica. É 
necessário saber lidar com esta instabilidade, saber conyuistar a sociedade para os 
processos de mudança, num ambiente yue tem de ser o de manter Yivas as dinâmicas de 
reformas permanentes e continuamenre adequadas, tal é a celeridade de evolução das 
sociedades e dos saberes. 

É neste esforço de renovação permanente e de adaptação que se pode construir uma mais 
elevada qualidade do sistema educativo português, o que só será possive] se acompanhado: 
i) de grandes investimentos financeiros públicos; ii) de níveis de diálogo que permitam 
conferir à educação e ao ensino o sentido de realidade envolvente; iii) de posturas de 
cooperação que ajudem a responder à crescente complexidade da missão social da 
educação; IV) de procura de soluções alternativas de formação para os jovens com mais 
dificuldades de progressão nas aprendizagens tradicionais; v) de práticas de apoio à 
inserção socioprofissionaJ dos que enfrentam problemas; vi) de acentuada diminuição do 
carácter altamente centralizador do sistema; vii) de institucionaJização de mecanismos 
diversos de controlo e de aferição, incidam eles nos domínios das alterações curriculares, 
dos sistemas de avaliação dos alunos, do desempenho das escolas, da educação dos 

professores, dos modelos de direcção e gestão das escolas, ou cm tanros outros possíveis; 
viii) e por fim, mas acima de tudo, de uma reflexão estratégica e em parceria sobre as 'n 



finalidades e o futuro da educação e do ensino, para que se possam ir traçando rumos 
definidos para um dado tempo. 

Nenhuma mudança séria poderá resultar, já o dissémos, sem o compromisso dos diversos 
parceiros, numa dinâmica de forte e contínuo diálogo social e num profundo respeito pelas 
representações e expectativas dos que vão estar mais directamente implicados na sua 
aplicação.'\ssim sendo, é necessário que nos coloquemos não do lado dos problemas, mas 
sim do da procura de soluções para os mesmos, numa atitude de investimento social 
generalizado a professores, pais, alunos, autarcas, smdicatos e demais responsáveis 
políticos. Só assim o sistema educativo poderá vir a melhorar e ser o resultado das 
dinâmicas que se geram por acção dos vários intervenientes que nele actuam. 

Tradicionalmente, nem toJos os parceiros têm a mesma facilidade em se relacionar com 
tais dinâmicas, mas todos pedem quase tudo à educação escolar, transferindo para este 
terreno responsabilidades que antes estavam distribuídas por várias instituições. 

Pede-se hoje à escola: i) que transmita saberes e saberes-fazer em permanente evolução; ii) 
que promova a formação moral, outrora cometida à família e às igrejas; ili) yue afirme 
valores quotidianamente desprezados nos lares e nos meios de comunicação social; iv) que 
eduque para a saúde, paz, ambiente e consumo, ... , numa época em que se desrespeita e 
põe em perigo o equiHbrio do nosso ecossistema; v) que forme os educandos em novas 
tecnologias; ... (Azevedo, 1994:155).'\. responsabilidade social e cultural da instituição 
escolar tornou-se cada vez mais pesada e não é de todo visível que ela tenha sido ou venha 
a ser capaz de transformar tanta:' esperanças em realidades, podendo mesmo questionar-se 
se o pode e deve fazer. 

Converter a escola numa espécie de "mãe para todas as tarefas educativas" (Azevedo, 
1994:156) é esconder a importância e papel de cada um dos outros parceiros, bem como a 
oecessidade da sua interligação tendo em vista a educação dos cidadãos. N1ais do que 
alargar o leyue das funções cometidas à instituição escolar, urge analisar as suas tarefas num 
quadro social e institucional diverso. 

Por outro lado, ela não pode nem deve substituir-se à família, da mesma nal1elfa que não 
pode nem deve ignorar nu desvalorizar o usufruto formativo que a educação mediática 
proporciona e as marcas que deixa. Só para ilustrar o que acaba de ser ditu, pense-se na 
estimativa, actualmente feita, de 4.000 horas de visionamento de televis'lo :)or parte das 
crianças ao entrarem para o 10 ano de escolaridade. 

Por outro lado, o quadro organizacional e relacional da escob, a par C')m uma política 
94 educativa profundamente centralizadora que lhe permite reduzido gra l de liberdade e 
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autonomia, tem feito dela palco de muitas rotinas e vícios e de grandes frustrações. 

Basta ver como tem cabido à escola o papel de cemitério de reformas, de experiências não 

avaliadas e de e {certos raramente articulados. Escola que tende a reproduzir a estrutura de 

relações de classes, contribuindo para a legitimação da hierarquia social, por sua vez 

concebida, no discurso da ideologia dominante, como o resultado das diferentes 

competências individuais avaliadas pela escola enquanto instituição neutra. 

É ainda a esc:::>la '-Iue, criando os seus códigos e os seus usos, racionalizando os 

conhecimen tos, separando os saberes das crenças e das representações triviais, ... , se 

desliga do real e faz preponderar o ensinar sobre o aprender. Mas o custo da tónica na 

prática de ensino, em detrimento da prática de educação, é muito elevado, se considerado 

em termos de insucesso de integração socioprofissional e de desenvolvimento 

multiclimensional dos individuos. 

Não diremos que é necessário mudar a escola para promover a qualidade da educação. 

Necessário é que se aprofunde a razão das tensões existentes, que se desfaçam 

permanentes culpas e bipolarizações, que se questionem concepções, papéis e práticas, que 

se pense sobretudo nas pessoas que moram nos alunos. 

Responsabilize-se a escola pelas suas funções, ainda que os dilemas se mantenham em 

aberto e os conflitos continuem a existir, mas prossiga-se urgentemente uma política de 

diálogo e autonomia. 

As escolas são organizações que já sabem muito, mas que também sabem ainda aprender 

com base nos erros, nos sucessos, nos disfuncionamentos, nos imprevistos. Por mais 

exaustivos e perfeitos que sejam os normativos do :Ylinistério da Fducaçào, por mais 

necessária que seja a criação e aplicação de instrumentos de aferição e controlo externos, a 

cultura da qualidade nunca poderá ser fomentada de fora para dentro. Fla terá de ser 

construída a partir dessas organizações e com base no que os profissionais já sabem e no 

que ainda têm para aprender. 

o "núcleo duro" das decisões que respeitam à vida nas escolas é competência do aparelho 

político-administrativo central, de onde proliferam incontáveis normativos (muitas vezes 

descoordenados no tempo e no conteúdo), que transformam as escolas em executoras de 

orientações e os seus orgàos de gestão em executantes de tarefas burocráticas. 

É urgente descentralizar o sistema, criando diferentes níveis de autonomia local e regional 

e vários tipos de participação no planeamento, supervisão e gestão do ensino (Fernandes, 

1988, 1995). j'vla< ao invés de se estimular tal processo, instalou-se no pais um conjunto de 

serviços fiéis e desconcentrados, formalizaram-se procedimentos e estabeleceram-se 95 
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normas sempre que as escolas encontram espaços de liberdade. Enfim, fOI-se 

minuciosamente concretizando o modelo burocrático de administração, com tendência 

para a funcionalização da profissão docenle e com desvalorização da participação da 

comunidade educativa, nomeadamente dos professores. 

A descentralização do sistema educativo, paralelamente à institucionalização de uma 

verdadeira administração local, permitirá construir e desenvolver a autonomia da escola, 

bem como do exercício da actividade docente, mas eXigIrá um no\ o modelo 

organizacional para a escola portuguesa. 

Não podemos deixar de cometer ao Estado uma série de funções que, a não serem 

cumpridas de forma inequívoca, anularão sempre quaisquer esforç s feitos pelos 

professores e outros agentes no sentido da promoção da qualidade da educação e do 

ensino. Antes de mais, o Estado tem de cumprir, através da criação de condições 

financeiras, legais, sociais e políticas, os princípios consignados na Constituição da 

República e na Lei de Bases do Sistema Educativo, onde se consagra que é da 

responsabilidade daquele promover a democratização do ensino, garantindo o direito à 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso escolares. 

~<ão \enha argumentar-se yue a massificação do ensino, como costuma chamar-se, tem que 

traduzir-se numa perda de qualidade. A qualidade será conseguida: i) se o ESlado 

Jesenvolver a rede pública de estabelecimentos de educação e de ensino, do pré-escohr ao 

superior; ü) se o Estado melhorar e ampliar a sua acção junto do ensil10 público, 

destinando-lhe os recursos financeiros necessários para que as escolas lenham condi',:ões 

físicas, dimensão e equipamentos adequados, espaços de lazer e pessoal, o que certam:;nte 

favorecerá o sucesso das práticas educativas e das aprendizagens; üi) se o EstaJo não 

substituir o ensino superior público pelo privado, embora tenha o dever de apoiar este 

quando for inquestionável a sua função social; iv) se o Estado acreditar nas potencialid:ldes 

da autonomia das comunidades educativas e não recear criar condições para o seu pleno 

exercício; v) se o Estado não continuar a aplicar, como tem feito, reformas e mudanças que 

não foram participadas e assentaram cm centralizações obsessivas; vi) se o Estado 

concretizar uma acção social que realmente facilite o êxito escolar de todos; vü) se o Estado 

não sustentar e mesmo reforçar alguma má imagem dos professores e um baixo estatuto 

da profissão, quantas vezes correspondentes a desresponsabilização e erros por ele 

cometidos; viü) se o Estado analisar devidamente a experiência em curso sobre as escolas 

profissionais e a situação actual do ensino superior universitário e politécnico. Com este 

elenco só pretendemos reafirmar que a educação é um serviço público e, como tal, a 

promoção da sua qualidade remete para o Estado muitas funções, não podendo 

demagugicamente absolutizar-se que o desenvolvimento e a justiça social se constroem 

96 exclusivamente com base na escola e nos professores. 
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3. A PROMOÇÃO DA QUALIDADE PELA EDUCAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Não há dú\ ida que a estes cahem importantes e difíceis papéis, mas têm que lhes ser 
proporcionadas condições para que possam ser profissionais críticos, autónomos, 
reflexivos e inovadores, para que possam organizar a sua formação contínua, para que 
possam ser parceiros na definição das politicas educatins e na concepção e implementação 
das mudanças e reformas. 'C rge criar condições para valorizar a profissão docente, o que 
só se conseguirá através de um maior reconhecimento da importância da função dos 
professores por parte do Estado e da sociedade. 

o alargamento da escolaridade obrigatória nos últimos 25 anos levou ao recrutamento de 
muitos docentes, sem que se tenha investido atempadamente e com coerência na sua 
educação inicial, em serviço e contínua. Se a este factor associarmos salátios inadequados, 
falta de condições de trabalho, profissão de recurso, incertezas de emprego, sentimentos de 
impotência, ... l.::mos todos os ingredientes para justificar a má imagem e a degradação da 
profissão. 

o estatuto profissional do professor difere de qualquer outro por aquilo a que EnguiLa 
(1991) chama de "permeabilidade" social. Enquanto o profissional liberal tem a sua acçào, 
autónoma e Livre, resguardada pela própria classe e enquanto qualquer profissional, ]jheral 
ou nào, tem a S.la acção sustentada pelo dorninio restrito de um dado conhecimento, o 
professor possui um conhecimento que não lhe é privativo. Por isso o autor diz que ele tem 
uma "semi" ou "quase" profissão. 

Sigamos que a sua soberania é encontrada no espaço da sala de aula, onde comanda, 
embora mesmo aí não totalmente, a liberdade de ensino e de tomada de decisões. Mas até 
mesmo neste domínio consideramos ser escassa a bagagem de recursos científicos, 
pedagógicos e metodológicos de que muitos deles dispõem para uti]jzar na sua actividade 
profissional. Uns, porque foram treinados, mas não educados; outros, porque nem 
treinados nem educados foram; e uns tantos, por certo a minoria, associam um treino 
adequado a uma educação consistente. A administração cabe aqui o importante papel de 
reequacionar a política, os sistemas e os modelos de educação de professores em Portugal, 
bem como o de estimular e apoiar as equipas e os projectos pedagógicos das escolas. 
Como diz Azevedo (1994:226), "uma escola terá qualidade se os membros forem incitados 
a um refazer contínuo de práticas profissionais, se dispuserem, em permanência, de 
oportunidades de serem subtraídos à voracidade da inércia e da rotina, se forem salvos dos 
tentáculos da mediocridade". 

Para tal é necessário que o :Ministério da Educação: i) se responsabilize progressivamente 97 
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pela avaliação do sistema de educação de professores, dada a profunda relação entre a 
qualidade dessa educação e a qualidade da proporcionada aos joven: e crianças; ii) 
introduza mudanças que correspondam a resultados dessa avaliação e não a meras rupturas 

ou modificações determinadas por pressões estranhas aos fins e necessidades da formação; 

iii) deCina uma estratégia politica para a educação de professores do ensino básico e 

secundário e do pré-escolar, bem como para o ensino técnico-profissional; iv) preveja as 

necessidades de novos professores e coordene essas necessidades dos vúrios sectores, 

níveis e grupos disciplinares com as ofertas propostas pelas instituições formadoras; v) 

reveja a estrutura jurídica e pedagógica em que se pretendeu construir a Reforma Educativa 

e reorganize a educação de professores em torno dos objectivos nela expressos; vi) reforce 

um modelo de educação cm serviço que não corresponda a uma última etapa de educação 

inicial, mas sim à fase inicial de uma educação contínua adequada às necessidades dos 

professores, dotada de competentes meios e condições de realização, valorizadora dos 

professores e das escolas. Uma educação yue seja efectivamente contínua e não um 

conglomerado de medidas avulsas que auto-legitimem a responsabilidade que ao Estado é 

cometida. Uma educação contínua que não constitua uma obrigação a cumprir para 

progressão na carreira, nem seja fundamentalmente entendida como complemento e 

actualização da inicial. 

4. A PROMOÇÃO DA QUALIDADE PELA INVESTIGAÇÃO 

Sem prejuízo de nenhuma das diversas componentes já referidas, onde muito há a fazer no 

sentido da promoção da qualidade da educação, outras existem, por certo, que serão 

igualmente condições necessárias, embora nunca suficientes, para a utopia de uma ideia de 

excelência que melhore a nossa existência colectiva, que promova um ideal de pessoa, de 

cooperação, de cultura, de sabedoria e de integralidade humanista e democrática. 

Propositadamente deixámos para o fim o que consideramos ser a porta de entrada no reino 

da qualidade da educação - exactamente o contributo da investigação para a identificação 

de problemas, para o desenvolvimento de soluções adequadas, para a avaliação sistemática 

das mudanças e para a difusão dos resultados. 

o descnvoh-imento significativo da investigação educacional em Portugal é uma realidade 

dos últimos dez anos e fez-se praticamente em simultâneo com a preparado de 

especialistas e com a inclusão de disciplinas de Ciências da Educação nas instituiçõe:: que 

formam professores. Tal facto, a par com exigências de progressão na carreira de um 

número crescente de docentes, impôs celebridade ao processo. 

98 Existem vários levantamentos da investigação em educação realizada durante o Estado 
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Novo (Grácio, 1988; Lima, 1991; Rodrigues, 1991; Stoer, 1992) ou, mais precisamente, da 
investigação sobre educação (Benavente, 1992). No entanto, ainda hoje: é notória a escassez 
de informação sistematizada sobre a investigação levada a cabo, bem como a pouca 
reflexão acerca das questões por elas levantadas. 

Evidente é também existir hoje uma grande diversidade de iniciativas e de partenariados, o 
que exprime alguma procura, por parte: dos investigadores portugueses, de alternauvas 
sérias e válidas para melhorar a qualidade da educação. Só que os meios disponíveis não 
estão ajustados às necessidades e o financiamento da investigação em educação continua a 
ser relegado para um lugar subalterno em relação a outros campos c1a ciência, como se "o 
controlo científico da actividade educativa pelos professores pudesse dissociar-se da 
investigação metódica e da reflexão experimental sobre factos pedagógicos" (Fernandes e 
Esteves, 1995:42). 

A herança deixada pelo Estado Novo é realçada por muitos autores. Em 1991, dizia Nóvoa 
(1991 :39) que "a imesLigação em educação mostra "estatismo", (isto é) uma lógica de 
confirmação e não de descoberta; pouca inovação, fetichismo metodológico". Também 
Rodrigues ~1991:87) afirmava que "as problemáticas da maioria dos artigos ou são 
mexistentes ou estão mal formuladas e fundamentadas, os instrumentos de caracterização 
e avaliação frec1uentemcnte mal definidos ou inadequados, os métodos de intervenção 
pouco validados e específicos". As palavras de Campos (1993:20) eram igualmente 
reveladoras: "(... ) é qua~.e inexistente a discussão de paradigmas teóricos e muito fraca a 
polémica sobre o modelo positivista e as metodologias quantitativas na investigação 
empírica". O mesmo autor referia, nessa época, que "em todas as políticas recentes de 
desenvolvimento educativo em Portugal, a componente investigativa não tem sido 
considerada" (1993:16). 

Parece que o tempo não alterou substancialmente esta lógica, no sentido de a substituir por 
uma lógica de investigado relevante que valorize as práticas e todos os saberes, que 
concretize o estreitamento da relação entre investigadores e professores, que favoreça a 
aproximação destes à prática educativa como espaço privilegiado de observação e 
experimentação, que seja eficiente no questionar da política, em vez de se centrar na 
justificação e lebitimação. 

.'\ c,te propósito, já \!farcal Grilo, quando Presidente do Conselho 1\,acional de Educação, 
enumerou alguns temas sobre os quais importa fazer, em Portugal, uma reflexão e uma 
investigação aprofundadas com vista ao desenvolvimento da investigação e da formação 
(Grilo, 1995). Referia, então, a necessidade de pesquisas no domínio da concepção de 

programas e de rrojectos e no da tomada de decisões em matéria de políticas educativas, 
que permitam a )onderaç10 de soluções alternativas e a avaliação dos impactos previsíveis. '}9 



2. Políticas Educativas 

É O caso da atenção exigida pela escolaridade obrigatória (em que o sonatório de três 
ciclos segmentados se transformou num único ciclo de nove anos), no que tem a ver com 
tipologias de escolas e rede escolar, com a coerência e integração verticais dos mrricu/a, com 
os programas e com o processo de ensino - aprendizagem. 

Um outro tema referido relaciona-se com os fenómenos de insucesso e abandono, o ~ue 

respeita quer ao aprofundamento das causas, quer à concepção de propostas dlÕ programas 
integraJos e articulados de combate a esses fenómenos. 

Outra área prioritária que considerava dever ser cuidadosamente acompanhada em termOf, 
investigativos tem a ver com a relevância dos curncu/o e programas nos sectores da 
escolaridade pós-obrigatória, numa época em que as mudanças tecnológicas e cientíticas 
são muitas e célebres, o que rapidamente pode tornar obsoleto qualyuer processe de 
formação. Impõem-se novos métodos de ensinar e aprender (baseados em novas 
concepções e novas formas de actuação), assim como novas perspectivas de 
comportamentos a construir. Tamhém a fraca capacidade da escola para atrair os alullos, 
bem como a reduzida motivação para ser professor obrigam a identificar causas: a 
reequacionar papéis, para se poderem vir a transformar estatutos, a alterar condições e 
concepções e a desenvolver as potencialidades de cada um para um melhor envolvimc,lto 
no processo colectivo de desenvolvimento da sociedade. 

7y[arçal Grilo referiu ainda, no leque das questões mais relevantes que carecem de reflcdo 
c pesquisa, a relação da educação com a vida activa, a dimensão europeia da educação, os 
problemas multidisciplinares do ensino superior (modelos institucionais, articulação de 
graus e diplomas, esquemas de avaliação e financiamento, sistemas de certificação e de 
reconhecimento de habilitações), as estratégias de actuação alternativas que permitam 
minimizar os problemas das minorias e a identificação dos niveis de analfabetismo 
funcional com que as populações se debatem quando confrontadas com os actuais 
elevados graus de exigência e competitividade. 

~'\ todas estas questões Campos (1995) acrescentava, nas prioridades de investigação, a 
avaliação da implementação das reformas, a reorganização dos tempos e espaços de 
aprendizagem, o desenvolvimento de estratégias de ensino diferenciadas e recurso aos 
media e às novas tecnologias da informação, o desenvolvimento de metodologias de auto
avaliação das escolas, a formação profissional, a educação de adultos e a pedagogia 
universitária. 

Com tamanho número de problemas a carecer de investigação e mesmo atendendo a que 
uma das causas de tal volume provem do carácter recente do desenvolvimento da 
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inv~stigação educacioml no nosso país, muito é ainda preciso fazer para que os próximos 

anos representem uma fase significativamente diferente em prol da formação da qualidade 

da "ducação em Portugal. 

Para tal é necessáno que a investigação em educação passe a ser reconhecida como 

prioridade política absolutamente indispensávc1 pelos organismos financiadores, pelos 

governantes, pelos profissionais da educação, por todos os outros parceiros e pela 

sociedade em geral. É necessário que se aumente e conheça a massa crítica de 

investigadores dispersos e tão pouco apoiados, no que estão fortemente implicadas as 

instituições de ensino superior e os organismos a quem compete sistematizar, tratar e 

divulgar os dados sobre e resultantes da investigação. É ainda preciso incentivar a 

interacção dos saberes dos professores e dos investigadores em projectos que assentem em 

problemas detectados no âmbito da educação. É urgente que os decisores políticos se 

dotem de bom senso e humildade, considerando os resultados da investigação como um 

valioso contributo para as suas decisões. 

Não me restam grandes dúvidas quanto à abertura, parceria, diálogo, cooperação e 

investimento necessários para que a educação possa melhorar e representar um contributo 

válido para o real desenvolvimento da sociedade e das pessoas concretas, como não me 

restam ilusões de que o conformismo e a resignação não servem tais fins. O que não estou 

certa é de que todos queiramos igualmente investir muito, evitar desperdícios, manter 

transparentes os nossos jogos, ser colocados em conflito e concertação de posições, fazer 

uso do poder no mesmo sentido! 

E se a fórmula da qualidade tem origem politica indiscutível, a hjstória demonstra que as 

expectativas e n práticas dos diversos actores constituem um labirinto de conflito de 

interesses nem sempre jogados com a mesma oporturudade e com a mesma autenticidade. 
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A Mediação Autarquica na Regulação da 
Administração Escolar 

Conceição Castro Ramos 

1. INTRODUÇÃO 

No princípio dos anos 80 o governo do Bloco Central elegeu a Educação como a primeira 
área de actuação da administração centra] a ser descentralizada e atribuiu a es-te facto 

particular significado por potenciar a procura de soluções cada vez mais ajustadas social e 
economicamente à realidade social e pela importância na vida social, cultural e educativa 
das populações: 

Datam desta altura um conjunto de diplomas legais sobre a actuação da administração 
central e da administração local em matéria de investimentos públicos e de transferência Je 
responsabilidades pela organização, funcionamento e financiamento dos transportes 
escolares, da acção social escolar e de outras atribuições no âmbito da educação pré
escolar e do ensino básico. 

Embora ainda hoje, o Estado e a Administração Central em geral e O \1inistério da 

Educação em particular, continuem a ter o monopólio das propostas c das orientações para 
as politicas globais e sectoriais, cabendo-lhes definir as diferentes políticas e o exercício das 
fUllções de planeamento, a publicação deste pacote legislativo representa um marco 
importante no processo de descentralização da Educação. 

Foi, por assim dizer, a pedra de toque no desenvolvimento de um novo quadro de 
relacionamento institucional entre a administração central e o poder local, ímpar na história 
da Administração Educativa>, dando a uma nova fase de regulação das políticas educativas. 

É preciso, no entanto, dizer-se que esta situação só se tornou possível, porque foram 
abalados os fundamentos políticos qu<: sustentaram o poder local até 1974, pela definição 
de um novo quadro jurídico-constitucional, pela realização das primeiras eleições Jos 

o, 1\ este propósito se refere o preâmbulo do DI.. n. 299/84. 
2 Fernandes, António Sousa (1995a: 110) refere a este propósito que " ... ell1bora a intemenção das aMarqlliaJ locai.< lião Jeja 

Il!1la Jitllaçáo receflte, em POl1ugal vem já &1 época liberal (. . .) o qlle ela tem de inovador fia LBJE é a atriblliçclo dl/m diferente 
protagollirmo das autarquias locai.< lia -edl/cafelo eJcolm: De lI1eros cOlltribuilltes legalmente JolradoJ do Si.<tema EdllcatÍl)(), elas pasJall1 ti 

ser tambélll COI/siderados intervenientes pollticos com cm/onomia e decisào. IJ 105 
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órgãos autárquicos ocorridas em Dezembro de 1976 e ainda com a vivência democrática e 
os contributos dados por projectos e propostas, entretanto feitas, pelos diversos partidos 
politicas com base na Lei das Finanças Locais, as quais, apesar de não terem obtido 
vencimento, foram levadas em conta na formulação jurídica dos diplomas de 1984 atrás 
aludidos. 

Esta mudança profunda no estatuto politico-jurídico das autarquias está patente nas 
rupturas feitas com o passado em três aspectos essenciais que a seguir se destacam: 

1.0 - A natureza electiva dos órgãos municipais e a abolição de órgãos constituídos com 
base num processo de representatividade orgânica ascendente; 

2.° - "\ clarificação institucional entre vários órgãos da administração local e entre estes e o 
governo, dando por finda a confusão institucional entre os vários níveis de administrado 
local durante o Estado ~ovo e durante a fase transitória das comissões administrativas ad 
hoc escolhidas e nomeadas pelos novas forças politicas a seguir à revolução de Abri I de 
1974; 

3.° - "\ independência institucional, face ao governo e O reconhecimento do estatuto 
relevante da câmara municipal que obtém, por esta via, a dignidade e o peso politico 
inerentes à forma democrática de designação dos seus órgãos, fazendo cair o regime de 
tutela e de dependência que antes se exercera pela necessidade da aprovação do governo 
para a execução de um vasto conjunto de deliberações e pela faculdade que assistia a este 
de transmitir instruções aos órgãos autárquicos destinadas a uniformizar a execução das 
leis.' 

No novo quadro, os vários órgãos deliberativos e o órgão executivo municipal são eleitos 
por sufrágio universal, directo e secreto dos cidadãos residentes na autarquia segundo u 
sistema de representatividade proporcional e, como refere, :~vIontalvo: 

"Não é já possível ao governo orientar a actividade das autarquias locais, avaliar 
politicamente o mérito ou o demérito da respectiva gestão ou julgar a oportunidade dos 
respectivos actos. A intervenção do governo na Administração local circunscreve-se a uma 
tutela de mera legalidade e tem exclusivamente por objectivo averiguar se são cumpridas as 
obrigações impostas por lei. As autarquias são institucionalmente independentes, face ao 
governo, isto é, o governo viu corrada a sua ligação politico normativa com as autarquias, 
passando o parlamento a deter a reserva de competência legislativa para a organização da 

}AsjJmlaS de freguesia constituíam excepção à regra, mos nào tinhallJ qualquer relevo politico-administrativo. 
106 ' Sobre esta matéria seguimos de perto o pensamento e a expressão de Montalvo, António Rebordão (1989). 
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administração local e definição do respectivo quadro jurídico (Nfontalvo 1989:4-:'6-5). 

Em nosso entender, são estas transformações que permitem, não apenas o 

desenvolvimento em bases novas do funcionamento entre os níveis de administração 

central e local, mas também a criação de condições para a assunção pelo poder local de um 

novo papel político na Educação. 

Esse papel exerce-se no plano da decisão politica pela via da auscultação e negociação ou, 

na concretização de medidas politicas pela via da contratualização, assumindo as autarquias 

o estatmo de parceiro privilegiado que o governo reconhece e com quem articula e partilha 

responsabilidades na concretização do seu programa de acção. 

A Lei de Bases do Sisrema Educativo, publicada no governo seguinte ex Governo 

Constitucional de maioria relativa do PSD), vem reforçar este entencJjmento ao reconhecer 

um nivellocal de educação a par de outros níveis (central, regional e autónomo) e ao fazer 

várias referências ao papel das autarquias na Administração do Sistema Educativo, 

remetendo para lei especial a determinação das funções de administração e de apoio 

educativo que hão-de caber aos municípios locais'. 

A ausência, até hoje, de publicação desta lei não obstou o desenvolvimento no quadro legal 

institLÚdo de um processo de descentralização e de regulamentação de atrihuições 

cJjspersas por vários diplomas e em vários domínios de educação, assumindo a sua 

execução em determinados aspectos um processo de regulação funcional e social como 

adiante procuraremos ilustrar, através do estudo empírico da regulação que se passa no 

terreno em determinadas situações. 

A hipótese donde partimos para a realização do projecto de investigação com base 

empírica é a ele que a execução da lei, ainda que não completamente regulamentada, 

conduziu a um processo de co-regulação de medidas politicas e à emergência de uma 

regulação social. 

Na parte I deste artigo damos conta de alguns aspectos da investigação realizada e na parte 

II fazemos uma leitura da evolução desse processo e da sua estruturação à luz da, teorias 

da regulação social. 

5 Cf. Lei n.o 46/86,14 de Oumbro an, n,O 63,0 n," 2. 107 
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2. A INVESTIGAÇÃO REALIZADA 

A investigação centra-se no estudo do processo de descentralização de competências do 
Ministério da Educação para as autarquias locais e nesta comunicação dá-se conta dos 
primeiros resultados. 

2.1. OBJECTO DE E.S TUDO t. ASPEC I OS ME TODOLÓGICOS 

Neste contexto, tomando como pressupostos que a descentralização administrativa 
corresponde a uma administração pública composta por uma pluralidade de entidades que 
partilham entre si atribuições do poder administrativo" e considerando como objecto de 
estudo o poder local, entendido na sua dimensão colectiva como sistema de relações 
estabelecidas entre as autarquias e o Ministério da Educação, na definição, no exercício ou 
na partilha de novas atribuições em matéria eJucativa, a nossa reflexão incide sobre o 
processo de descentralização de poderes para as autarquias, no período compreendido 
entre 1984 e 1994, em torno do problema da participação, no quadro jurídico de relações 
entre a administração pública e os municípios e no quadro teórico da regulação soe 'aI. 
(Reynaud, 1993). 

Tomamos como hipótese de partida que a transferência de competências é um processo e 
não um momento, que se trata de uma descentralização política e não técnica e que esse 
processo assume a forma negocial de decisão participada entre os municípios 
representados pela Associação ~acional de \.1unicípios (ANMP) e () governo representado 
pelo Ministério da Educação em articulação com o :'vfinistério do Planeamento e 
Equipamento Social c assessorado pela Direcção Geral da Administração Pública da tutela 
do Ministério das Finanças. 

Situamos a abordagem no plano mano-político. Esta poslçao analítica exclui uma 
abordagem a partir Je experiências individualmente desenvolvidas pelos municípios na sua 
relação com o poder central ou com a escola, para centrar o objecto de estudo na acção 
colectiva, mediatizada por uma organização de direito privado, criada em 1984, que agrupa 
todos os municípios do país e se constitui numa espécie de sindicato municipal na defesa 
dos interesses do poder local perante os órgãos de poder politico (Vital Moreira 1992:103). 

, Adoptámos o critério de escolha e a intetpretação de Paulo ÜtetO :1993) sobre a delimitação do conceito de 
descentralização. Ütero (1993: 97-99) identifica 5 teorias jurídicas sobre os conceitos de centralização e 
descentralização: a teoria da divisibilidade da cornpeléncia decisória, a teoria do domínio de validade territorial das 
normas, a teoria orgâruca ele distribuição de competências, a teoria do triplo critério e opta pela teoria da personifIcação, 
no mesmo sentido de Marcelo Caetano f de Freitas do /\maral não deixando de explicitar que Marcelo Caetano 
guatdava a expressão descentralizacào administrativa para os casos de entidades territoriais, utilizando a exptessão 
devolução de poderes para as situações denominadas de desccntralização institucional e gue para Freiras do Amaral a 

108 descentralização pode ser territorial, institucional e associatil'Cl. 
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No caminho heurístico da investigação demos prioridade à compreensão dos contextos 

históricos, políticos e jurídicos, à cronologia sociológica dos acontecimentos (isto é aos 

factos e ao seu sentido) à descrição do processo (áreas de actuação, agir dos actores, sistema 

de relações estabelecido). 

Privilegiámos, como fontes de evidência gerais e particulares, a análise documental de 

diplomas legais, programas de governo, tomadas públicas de posição dos actores 

significativos, aprofundadas e complementadas com entrevistas (exploratória e Seml
directivas) a actores representativos. Utilizámos a análise temática de conteúdo, como 

técnica de análise. 

2.2. O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO - CARACTERrSTICAS E EVOLUÇÃO 

Fernandes (1995:109) identifica várias dimensões da descentralização local: vertical se 

caracterizada pela distribuição de poder por diferentes níveis do sistema administrativo; 

horizontal, sigrificando uma partilha de poder em cada nível de descentralização vertical 

(os órgãos colegiais de decisão são dados como exemplos desse tipo de descentralização); 

selectiva, signiftcando ljue só certos poJeres estão conccntrados; paralela, implicando uma 

distribuição de poderes ao mesmo nível do sistema, sem coordenação entre si. 

Partilhandu o [-unto de vista Jo autor, uma leitura da descentralização autárquica, segundo a 

caracterização referida, revela estarmos perante o caso de uma descentralização vertical com 

participação horizontal em alguns níveis de decisão (cite-se o exemplo do conselho 

consultivo da acção social escolar, o conselho consultivo dus transportes escolares); selectiva, 

visto que as transferências atribuídas apenas abrangem algumas atribuições em algumas 

domínios da educação pré escolar e dos ensinos básico e secundário, reservando outras para 

a administraçãr central e regional e paralela, uma vez gLle a transferência de competências se 

faz ao mesmo nivel do sistema, sem prever qualquer forma de coordenação. 

Isto não sigrutlca, contudo ljue a descentralização se tenha feito na ausência de regras e 

preconizado uma autonomia total. 

o princípio im lícito nos diplomas legais de que da transferência de responsabiliJades não 

pode resultar redução de benefícios ou tratamento desigual para os novos alunos 

abrangidos não o permite'. 

7 Serve de exemplo o facto de ser vedado às autarquias ba.ixar o nível satisfação de necessidades à data da transferência 
de competências e a obrigatoriedade de fixar para os novos alunos abrangidos condições idênticas às condições 
defU1Ídas para os alunos dos ensinos preparatório directo e secundário O que significa que não podem por exemplo 
praticar preços superiores no refeitório nem comparticipar O aloj;lnlel1l0 com montanteS inferiores, nem fixar regras 
mais gravosas nos auxilios económicos dírectos. 109 
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Porém, a par deslas características estáticas (visto que o autor, aplicando a terminologia 
de \i[inrzherg, Jjmita o ohjecto de anáJjse à leitura das disposições legais permissivas) e 
situando-nos numa perspectiva de análise extensiva ao desenvolvimento do proceéso, 
quando cruzamos a sequência dos factos com os diferentes contextos politicos e jurídicos 
e as várias interpretações dessas disposições legais que os sucessivos governos fizeram do 
papel a atribuir às autarquias, apercebemo-nos da presença de outras caracteríscicas. 

São características dinâmicas que se geram na sobreposição de programas, projectos e 
tempos politicos simultâneos e diferentes que alimentam um diálogo social e um espaçr de 
negociação entre o Ministério da Educação e o poder local e qm: parecem exrlicar ql e o 
processo de descentraJjzação se mantenha em aberto, não obstante terem Jecorridc já, 
mais de 15 anos, sem que se tenha concluído a transferência da primeira tranche de 
atribuições inicialmente previstas. 

Na verdade, vieram acrescentar-se Jesenvolvimentos de natureza diferente às prImeiras 
áreas de actuação do poder local nas politicas sociais educativas e nas politicas de 
investimentos públicos pn.:vistas no programa do governo do bloco central e num projecto 
nacional de reforma do Estado (descentraJjzação). 

Em 1989, o primeiro governo de maioria absoluta do PSD, no cumprimento da Lei de 
Bases do Sistema EducaLivo e do seu projecto de Reforma Educativa, aJarga o âmbito de 
actuação do poder local à cooperação técnica e financeira, utiJjzando a contratualização 
como modaJjdade adequada para levar a cabo um conjunto de diversos programas de infra
estruturas da Educação e do Desporto, designadamente os programas RIDE e PRODEP. 
Esta actuação decorre da aplicação da filosofia e orientação do programa de governo, 
segundo a qual: 

.. 0 fortalecimento da sociedade portuguesa impJjca a progressiva Jjbertação do peso 
asfixiante do Estado e o simultâneo incentivo do papel que os vários ruveis autárquicos 

devem assumir no desenvolvimento integrado do país" devendo o governo "pautar a sua 
actuação pelo respeito e dignificação das autarquias o que se traduzirá por uma especial 
alenção aos seguintes aspectos: a cooperação técnica e financeira com os municípios, de 
earácter contratual, tendo em vista a resolução de problemas que uJtnpassem a ~ua 

capacidade ... " ( Programa do Xl Governo Constitucional 198;:15). 

~ J:mpregamos a expressão para referir medidas que visam o bem estar dos alunos, segundo cril( "jos (k actuaçà() (k 
ordem económica mas tan1bélll de natureza cí\ ica os düeitos sociais L: O dÚ"L:ito à educação. NL:Sl ' Cll$O rL:fcrimú 10~ 

110 aos transportes escolares C à acção social escolar. 
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Na Reforma da Administração Educacional e na lógica da desconcentração da 
administração central, tendo em vista a futura formação das regiões administrativas do 
continente, a reestruturação da administração central do .Vúnistério da Educação introduz 
por seu lado no processo novos actores locais as direcções regionais de educação e, na 
dependencia destas, os centros de área educativa. 

o projecto de modernização do tecido social, associado ao desenvolvimento de recursos 
humanos e a integração de Porrugal na comunidade europeia, leva à criação de escolas 
profissionais e convoca as autarquias a participar em parceria na sua concepção e promoção. 

As reformas da administração e gestão das escolas dos Ensinos Básico e Secundário 
envolvem uma vez mais as autarquias, alargando a participação existente aos órgãos de 
direcção dos estabelecimentos de ensino e áreas escolares (conselho de escola), podendo 
ainda referir-se neste ponto a representatividade e participação em órgãos de consulta 
nacional como O Conselho ~acional de Educação, o Conselho Consultivo do Ensino 
Técnico Arústico e Profissional, entre outros. 

On, os projectos que acabamos de enunciar correspondem a mandatos políticos diferentes 
(descentralização do Estado, reforma educativa, integração europeia), pertencem a vários 
tempos políticos (governo de coligação PS/PSD, governo de maioria relativa do PSD, 
governos de maioria absoluta do PSD), cruzam vários níveis de temporalidade (a 
inkncionalidade política da regionalização do continente, a reforma dos serviços centrais, 
a integração europeia, a reforma da administração educacional) e as mudanças acontecem 
onde as temporalidades discursivas se sobrepõem e interpenetram. 

t, certo yue o processo se desenvolve por uma sequência de pequenos acontecimentos que 
se produzem cronologicamente segundo um antes e um depois, mas também é certo que 
não correspondem a uma linearidade temporal, visto que os vários tempos convergem num 
compromisso politico que satisfaz as várias temporalidades que são agregadas no discurso 
e na acção politica, provocando as dinâmicas do processo? 

É a actualização no discurso e na acção desses projectos diferidos no tempo que faz com 
que, sem ter a rançado na linha de transferência de competências se induza uma mudança 
qualitativa no sistema de relações entre a administração autárquica e administração 
educacional que alarga paradoxalmente o âmbito de actuação do poder local na 
participação d.as políticas educativas, conduzindo a um complexo entrelaçamento de 

, A evidência empírica desta afirmação surgI; duma fotma sustentada no discurso do NIinistro da Educação, proferido
 
em 30 de Março de 1989 num encontro de autarqwas e juventude, em Lisboa.
 
Distingue-se cssa agregação de tempos e temporalidades na lógica cliscursiva t no rdato dos factos quc dccorrem no
 
entender do ministro da aplicação dos conceitos de descentralização.
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djferentes modalidades de participação, por via da cnação de canais institucionais que 
suportam a relação Autarquias/Ministério da EJucaçào 

L '). PERCURSO EVOLUTIVO DO PROCESSO E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

No regime jurídico da descentralização o governo definiu o princípio de aplicação gradual 
da lei e a Lei do Orçamento como instrumento adequado para indicar anualmente as novas 
competências e os meios a transferir, remetendo para regulamentação específica o modo e 
a forma de transferir cada competência. 

Em termos práticos, o processo iniciou-se em 1984 com a negociação entre o governo e a 
ANMP sobre a transferência de responsabiEdades nos transportes escolares e acção social 
escolar e bloqueou seis anos depois, sem que novas transferências tenham sido feitas em 
resultado de uma segunda negociação iillciada em Y!:aio de 1989. 

Na base do acordo da primeira negociação está a aceitação pelas partes de critérios de 
ordem financeira, obrigando-se o governo a transferir para as autarquias o montante igual 
~quele que consignaria aos serviços centrais do Ministério da Educação se este continuasse 
a assumir essa responsabilidade, competindo às autarqwas o dever de assegurar os serviços 
públicos sem prejuízo dos rureitos e garantias definidos pelo S'Únistério da Educação. 

Verificou-se, porém, nos anos subsequentes à transferência de competências a alteração 
dos pressupostos que estiveram na base dos cálculos então efectuados, visto que se registou 
um crescimento da população escolar abrangida, em resultado do alargamento da 
escolaridade obrigatória e de maior procura dos serviços que na opinião da ANMP se 
deveu à aproximação da admiillstração dos administrados e a uma maior informação sobre 
os seus rureitos " ... porque para os pais passou a ser mais fácil bater à porta da Câmara, 
presidente ou vereador e ruzer: - Eu tenho rureito! QuanJo era antigamente a delegação 
regional, consoante fosse onde fosse, ou então se fosse em Lisboa, muito menos, não iam. 

Por um lado, não sabiam que tinham direito e por outro lado, mesmo quando sabiam não 
tinham acesso à .:\.clministração, portanto o simples facto de estar o poder local ali ao lado 
levou a que as próprias pessoas exigissem legitimamente mais "". 

Na segunda negociação destinada a definir o modo e a forma de transferir o pessoal nào 
docente da educação pré-escolar, do ensino rrimário e do ciclo preparatório Tv, bem 
como a respectiva gestão prevista na Lei do Orçamento para 1989 (Lei n.o 114/88 de 
30.12), a equipa inter-DÚnisterial negociadora", tendo em conta a experiência entretanto 

Hl Transcrição de entrevistas realizadas neste projecto de in\-C'sligação. 
112 "Nomeada pelo Despacho n.o10-I/SEAM/98 de 19.5. 
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colhida, definiu nos critérios orientadores outros indicadores, estabelecendo 
designadamente ratios de pessoal por sala e por escola para o cálculo das necessidades 
previstas em função do pessoal em exercício à data da transferência. 

A lógica do envelope financeiro que dominara a discussão da primeira negociação e que 
ficou consagrada na metáfora da mochila financeira utilizada pelo ministro Valente de 
Oliveira para identificar as dotações a consignar, é substituída nesta negociação por uma 
lógica de prospectiva provisional, resultando da aplicação desta um acréscimo assinalável 
de encargos para o orçamento do Estado superior à dotação prevista se o Y1inistério da 
Educação continuasse a assegurar essa responsabilidade. 

É por isso que a proposta do grupo negociador, aceite e subscrita pelos ministros da 
Educação c do Planeamento e Administração do Território e traduzida num projecto de 
decreto-lei, foi recusada pelo \rlinistério das Finanças que colocava fortes reservas ao 
aumento de encargos e o processo de transferência de competências bloqueou até hoje. 

Outras razões terão igualmente contribuído para a imobilidade do processo, 
designadamente a acção de contestação da federação dos sindicatos da função pública que 
se recusav~m a mudar de tutela" e não terá sido indiferente o facto de a ANMP, dados os 
antecedentes negativos da primeira negociação, ver cum alguma preocupação mais este 
encargo, aceitando aparentemente sem grandes constrangimentos a situação criada. 

Nos anos subsequentes os decretos orçamentais.1 não incluem qualyuer referência à 
transferência de competências. 

Este silêncio da lei que tanto pode ser interpretado como uma ausência de vontade do 
governo para prosseguir o processo, como um entendimento de que a meta negocial 
definida não foi atingida, corresponde de facto a uma suspensão daquela negociação e ao 
congelar de um espaço de negociação entre o \rIinistério da Educação e as autarquias. 
Mas, se por um lado isso acontecia por outro lado, simultânea e paralelamente, o diálogo 
social de cooperação entre o .Ministério da Educação e as autarquias conhece novas formas 
de desenvolvimento, esboçando-se um modelo de participação que assume as modalidades 
de partilha cortratual, parceria, representatividade e participação. 

" Esta organi/ação sindical tomou posição enviando, em 16 de Março de 1989.00s Secretários de l:sLado Ajunto do 
[\llinistro c da Reforma Educativa e ao Secrerário Geral do l\linistcrio da Fducacáo um abaixo assinado com 1468 
assinaturas. 
"Cr. Decretos-leis n.os 79/89 de 11/3; 105-A/90 de 23/3; 72-/\/91 de 8/2; 83/93 de 18/3; 77/94 de 9/3. 113 
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A Lei n.o 77 /84 (art.v 8.°) definira comv competências municipais a realização de 
investimentos públicos em centros de educação pré-escolar, escolas dos níveis que 
constituem o ensino básico, residências de estudantes e centros de alojamento, transportes 
e equipamento para a eJucação base de adultos e é nesta base yue se desenvolve um 
conjunto de acrividades de cooperação e colaboração técnica e financeira assinalável. 

A partir de 1989, foram assinados acordos de colaboração e contratos programas para 
alargamento da rede de transportes, construção de escolas e de residências de estudantes, 
criação de escolas profissionais e contratos programa de desenvolvimento desportivo para 
a construção designaJamente de pavilhões gimno-desportivos, piscinas cobertas e 
descobertas, tanques de aprenclizagem de natação, pistas de atletismo, patinódromos, 
balneários de apoio a campos desportivos e apetrechamento base para a prz 6ca desportiva. 

Estes contratos representam, contudo níveis diferentes de participação qUi: se distinguem 
no que se refere às finalidades e às modalidades de participação. 

Os contratos programa celebrados com as escolas profissionais servem o objectivo político 
de aumentar a oferta da educação tecnológica, artística e profissional. O Estado faz a[-·::lo 
à sociedade civil para que com ele se corrresponsabilize na organização desta oferta. 

É uma modalidade de colaboração estruturada de participação dos actores sociais na 
realização de parcerias que, a par de uma colaboração económica, regista uma componente 
participativa de natureza política e conceptual nas opções do modelo de escola, dos perfis 
profissionais, dos programas e planos de estudo ... 

Nos restantes casos, a contratualização visa sobretudo uma participação económIca e 
técnica, pelo que não podemos considerar os dados referidos como indicadores de 
descentralização efectiva, visto que o que está essencialmente em causa não é a realiza.,.ão 
de fins educativos em parceria como no caso das escolas profissionais, ma~ o 
estabelecimento de relações polí6co-administra6vas entre a administração central e o poJcr 

local, ou seja no conceito definido por Ruivo, e Daniel (1998:289): Trata-se de uma partilha 
que deve ser entendida como aquilo que designaríamos "partilha contratual". Isto é, 
determinadas funções serão co-atribuídas ao nível local, não enquanto responsabilidade 
formal de princípio, mas em termos de responsabilização e financiamento voluntários por 
parte desse nível, esgotando-se estes no nível contratual acordado. 

Este conceito de partilha contratual corresponde mais a um processo de co-regulação de 
medidas políticas e é visto pelos actores sociais segundo leituras diferentes. 
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2.4. A D OD R LOCA 

Do ponto de vista do gOverno a conjugação de meios e de articulação de programas e de 
projectos entre o governo e Opoder local satisfaz imperativos de ordem teórica e de ordem 

prática. 

No aspecto politico a participacão do poder local é desejada como um instrumento 
facilitador de mudança e de cidadania, sob o ponto de vista prático constitui uma aliança 
estratégica com vantagens comuns. 

Com efeito, na teorização de Valente de Oliveira, o ministro da Administração e 
Planeamento do Território do governo que mais aprofundou e trabalhou o processo de 
descentra]jzação: "A construção institucional local não constitui um adereço supletivo que 
possa ser deixado ao azar das circunstâncias. Ela representa a forma mais eficaz de conciliar 
a instabilidade de evolução económica com a necessária estabilidade de enquadramento 
pessoal, afectivo e social. (Valente de Oliveita, 1995 : 36). 

Na óptica daquele governante, perspectivada no quadro das mudanças anunciadas da 
sociedade do conhecimento, para responder aos novos desafios: t,: preciso ljue haja muitos 
centros de impulso - alguns públicos, mas a maioria deles privados que sejam capazes de 
fazer mover a máquina muito pesada da administração. 

"É preciso dar relevo às engrenagens informais ... a alteração de panarias é fácil, mas 
Limita-se a ser formal, por isso as autarquias devem assumir um papel crescente na 
preparação da mudança não só da superficial que se traduz nos equipamentos e infra
estruturas, mas têm que ir à mudança profunda que tem a ver com as pessoas e os seus 
comportamentos (Valente de Oliveira, 1995: 3"7). 

Na mesma Linha de pensamento, sublinhando a obrigação do poder politico de criar 
condições estruturais e institucionais para o diálogo criativo e para a intervenção activa das 
autarquias, o Ministro da Educação Roberto Carneiro dava a dimensão exacta da perspectiva 
pragmática ao afirmar, referindo-se à descentralização: " ... '-,km doutra forma se poderia 
encarar um sistema que assenta em mais de 10.000 centros educativos e mobiliza um 
exército de 140.000 educadores e de 45.000 outros funcionários. F. com efeito inquestionável 
a necessidade de cada vez maior audição e mais intensa participação das entidades do poder 
local nas tarefas educativas. [ a participação das autarquias] ...Tem a vantagem de ganhos 
comuns que representa o uso de fundos disponíveis da CE que podem ser potenciados desta 
forma a nivellocal c nacional. /\.s autarquias têm a vantagem qualitativa da sua proximidade 

reL tivamen ,'e lOS administrados e assim a competência especifica e o talento do 
CC> hecimellto Erecto lJde desse modo se desenvolve." (Carneiro, 1989: 3). 115 
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]\.;a avaliação da AN~P a participação praticada corresponde a uma visão redutot<~ de 
participação. ~a base desta representação está a constatação de que é o governo que define 
as políticas e de que os municípios não dispõem de autonomia para gerir os equipamentos 
que ajudam a construir. A afirmação " Somos meros empreiteiros do Ivilnistério da 
Educação" reflecte bem essa ideia". 

]\;0 entanto os autarcas reconhecem o sentido da mudança e têm sobre o processo a 
opinião de que ~ão foi um processo sempre a avançar para a descentralização, teve altos 
e baixos, avanços e recuos, conflitos e acordos, mas representou uma aprendizagem 
importante que servIu de experiênCia para negociações noutros domínios da 
Administração Pública. 

A análise revela que o processo permitiu à AJ\.:YIP ainda a formação de uma vontade 
colectiva e de um pensamento reivindicativo comum que assenta na defe~a de cc 'tos 
princípios e regras:-, 

Paralelamente a estes aspectos positivos, os actores locais identificam como efeito pervuso 
do processo aquilo a que chamam com aspas ou sem aspas a chantagem institucional do 
governo, ocorrida nos governos de maioria absoluta e que consistiu nos constrangimen ..os 
ou imposições indirectamente impostos pelo governo às autarquias no sentido de assegurar 
a efectivação de certos requisitos (o terreno, a comparticipação financeira da obra, os 
acessos, os arranjos exteriores etc.), sob pena da construção ser feita noutro conselho que 
garantisse essas condições. 

Mas, se estas opiniões significativas dos actores locais vêm corroborar e confirmar as 
conclusões das análises noutros domínios sobre este assunto (Ruivo e han 'sco 1998: 2R9), 
revelando entre outros aspectos que a partilha contratual assumiu, no fundo, a forma de 
um pacto leonino, na medida em que a vontade do governo tende a prevalecer sobrc a 
vontade das autarquias, no caso da Educação essa partilha contratual ganha um significado 
c uma dimensão diferentes, porque é relativizada num conjunto de outras formas de 
actuação que sedimentam um tecido relacional mais relevante em termos de participação 

O suporte empírico desta análise tem por base as entrevislas (exploratória e semi-rlirectivas) a r('presenrantC':- da 
ANr. No mesmo sentido Fernandcs (1995:55-57) "O município continua a ser considerado um tl1<TQ comparticipanll' 
dos custos da educação, sem qualquer d.ireito, lnesmo limitado, de interferir na sua administraç-:ic" ... Na perspe-c,iva 
d2,~; normas vigentes, as autarguias continuam a ser quase exc!ltsil)(lIJ;en/t vistas como rc'.i/HJI'.!.I(lr'rif Ji/ltl1i'Jiros de ed~'i"'if/i! 

UjltijJaiílUl/fM, /ransportesJ apoio sócio-educativo, sem poderes j'l'Cl'wr de '::fJ/úo dos erlifidos dI.: qm· fi/r) proprietáriOJ.. 

.\s regra~ foram ·nos enunciadas desta forma: 
J T,,",ferir só se corresponder à prestação de melhor se[\·iro às populações; 
Z-A transferência só faz sentido se corresponder a uma unidade homogé'nca do ~istcma, não quer 'mos compctcn('ias 
cruzadas, 

116 3-05 meios financeiros lcm que ser assegurados. 
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que a negociação das transferências ocorridas em 1984. 

É que a negociação de competências correspondeu a nosso ver, a uma transferência de 
responsabilidades, a uma desafectação de atribuições num dado momento (1984) e, passada 
a fase de transição e adaptação, não deu lugar ao desenvolvimento ou aprofundamento de 
relações entre o Ministério da Educação e as autarquias, constituindo-se como peças 
simbólicas do processo (; como referência nas negociações futuras. 
Serão estas modalidades - parceria, representatividade, participação e partilha contratual 
suficientes para definir um modelo de participação e de regulação? Como se esboça e 
caracteriza essa participação? 

3. LEITURA CRfTICA À LUZ DAS TEORIAS DE 
REGULAÇÃO SOCIAL 

3.1. O ESBOCO DE UM MODELO DE PARTICIPAÇÃO LOCAL NAS POL(TICAS 
EDUCATIVAS 

o relacionamento institucional entre o ME e as autarquias esboça a configuração de dois 
tipos de participação local que se distinguem pela origem, natureza e forma: 
centro/periferia; concepção/ gestão; formal /informal. 

Uma participação com origem no centro, formalmente instituída que se concretiza em dois 
planos: a nível macro sob a forma de audição, representação ou participação na definiçãu 
das políticas de âmbito nacional, mediatizada pela Al\:MP ou a nível micro e meso exercida 
pela representação e participação formal e individual dos municípios nos órgãos de 
direcção dos estabelecimentos de ensino, na colaboração com as wrecções regionais e 
centros de área educativa, pela emissão de pareceres sobre o reordenamento da rede 
escolar, na proposta de designação de estabelecimentos de ensino, na gestão dos 
equipamentos desportivos ... 

Uma participação informal com origem na periferia à margem do processo de participação 
e colaboração legalmente instituído e que resulta da apropriação local de competências 
pelas autarquias, contrariando mesmo orientações de sentido diferente da ANMP em que 
as autarquias assumem, individualmente com as escolas ou directamente com serviços do 
ME, responsabilidades não previstas em lei. 

Este comportamento pode resultar da pressão da comunidade para resolver problemas a 

que o JVunistério da Educação não dá resposta ou pela mesma razão, mas em resultado de 
um bom entenc!imento entre a escola e a câmara, para concretizar o objectivo comum de 117 
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prestaçào de serviço público. 

(:abe neSla situação e a título meramente exemplificativo a colocação de pessoal não 

docente em jardins de infância ditos autárquicos, ou mesmo em escolas do ensino básico, 

os subsídios para viagens de estudo, o apoio de monitores de educação física, vinculados 

ao município para desenvolver actividades desportivas realizadas com os alunos em 

espaços escolares ... 

No contexto descrito, parece ter-se esboçado um modelo de participação com origem na 

iniciativa do governo e também, embora de forma casuística e incipiente de iniciativa local 

a qual é vista pelo governo e pela f\1\:MP como uma irracionalidade do sistema. 

Acontece, porém, que esta prática cria situações de facto que funcionam como uma bola 

de neve, tornando necessária uma regularização das situações, isto é, obrigando o governo 

a encontrar uma formulação legal para as práticas marginais instituídas o que representa 

um processo de formação social da regra. 

À origem legal-racional da regra, ditada de cima para baixo, opõe-se uma racionalidade -:om 

base numa prática social que se impõe de baixo para cima. 

À luz da regulação social, definida por Reynaud, este comportamento do sistema de 

relações corresponde a um dos postulados fundamentais da regulação sociaJ" -- a 

racionalidade das regras. 

20Jerá argumentar-se que se trata de uma excepcão com pouco significado, visto que nas 

formas institucionalizadas de participação a prática tem revelado que os pareceres se 

transforam em mera pró-forma, que as escolas profissionais têm dificuldades de 

sobrevivência, que a representatividade nos órgãos nacionais se dilui e é inconsequente nos 

aspectos práticos sentidos ao nivel do terreno e que a participação autárquica nos órgãos 

de escola é abafada pelo carácter corporativo da participação dos professores, conforme 

LesLemunham relatórios técnicos e de investigação e as leituras que actores significativos 

fazem a este respeito. 

Poderá mesmo afirmar-se que as transferências de competências foram s lluções avuJ :as, 

porque não se fundam numa sistemática criada e edificada por um estado r lOderno (Vrcira 

de Carvalho 1995:76), porém a questão que se coloca na abordagem c ue fazemos do 

processo relacional não é a da avaliação da participação. 

" Sobre a regulação social ver tambem Ambrósio, T e Ramos, C. Castro (1998; \ Dcc;,.:io p"lítica : dos mo,'elo,: 
clássicos it regulação social; - (1999) Tendências e tensões na construç"o das politicas de admiililTação educau\; C a 

118 emergência de regulação social. 
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o que esta descriçãu pretende é justamente introduzir a problemática da regulação, isto é, 
reflectir se para além deste aspecto de participação e regulação alicerçada e organizada em 
função do funcionamento do sistema não estaremos igualmente em presença da 
emergência de um processo de regulação social, abandonando a racionalidade e a 
instrumentalidade burocráticas. Vejamos como: 

3.2. A l TE AÇÃO DO SISTEMA DF Rf AÇÔFS E A REGU AÇ SOCAl 

É que nesta questão da descentralização de competências não é só a redefinição de campos 
de actuação entre a administração central e a administração local que está em jogo é 

também a transformação de um sistema de relações institucionais que dantes se 
faziam pela via dos autores 0eis, ordens/instruções, autoridade) e que no novo quadro 
se passam a fazer pela via dos actores em diálogo e negociação. 

Poder-se-á suscitar a questão de, no caso concreto, a negociação corresponder apenas a um 
determinado período, sendo portanto insuficiente para classificar o sentido da mudança e 
por consequência não constituir fundamento bastante para admitirmos um processo de 
regulação social. 

No entanto, a negociação é apenas um instrumento do processo e a sua ausência não exclui 
a continuidade de um diálogo social, que aconteceu de facto como anteriormente 
assinalámos, além de que tal interpretação corresponderia a uma leitura estreita do 
processo e restritiva do conceito. 

À luz da teorização global de Jean-Daniel Reynaud a regulação social visa manter uma 
ordem, não pela imposição de princípios e de dados definidos a priori, mas pela descoberta 
que se faz utilizanJo como instrumento a negociação. O que Reynaud vem precisamente 
trazer de novo é a importância dada à negociação politica para resolver os 
diferendos, não pelo recurso à interpretação jurídica de normas contratuais, mas 
por uma negociação. 

Ora, no processo em análise os diferendos não são suscitados em torno da interpretação 
jurídica das normas, nem seyuer em torno da natureza das competéncias a transferir, mas 
das condições de transferência. Acresce referir que e a ausência de acordo e de neguciação 
não é questionada como abandono do princípio negocial. 

Não é o prind io da negociação que está em causa, não se alterou a ordem instituída que 
privilegia o diálogo e a negociação para a formação da regra, ou seja, o princípio da 

negociação não é posto em causa nem pelo governo nem pelas autarquias, atribuindo estas 
a sua ausência a razões de ordem política e à falta de apetência para a negociação de 119 
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governos de maioria absoluta. Independemente do partido do governo, ou da câmara o 
que temos constatado é que é mais fácil negociar com os governos de maioria relativa. 

Não estando em causa o instrumento, interessa então verificar se a nova ordem assenta 
na autonomia dos actores e qual a natureza da racionalidade d s regras, dois 
postulados fundamentais na teorização de Reynaud 

3.3. os ACTORrS, A NI:GOCIAÇAO I: A RI:GR 

Numa leitura do processo à luz dos princípios invocados, o primeiro aspecto a referir é que 
os actores são actores colectivos que se constituem, no processo, cm parceiros negociais 
o governo representado pelo IvIinistério da Educação e as autarquias representadas pela 
ANMP. 

Ambos são portadores de uma legitimidade democrática e têm um carácter de construído 
social. 

No caso do governo esse aspecto está presente na constituição de uma equipa 
interministeria! com o objectivo de definir critérios orientadores, realizar as negociações 
necessárias com a A:t\iMP e elaborar um projecto de diploma legal '8 e no que se refere às 
autarquias revela-se na formação da ANMP como actor social colectivo decorrente da 
necessidade sentida pelas autarquias locais de formalizar um interlocutor para negociar 
com o governo e com a Assemhleia da República. Disso nos dão conta os seguintes 
depoimentos: " ... e surgiu desta generalização (de experiências) uma vontade de 
construção desta casa (... ). A generalização de experiências que se vinha fazendo 
informalmente começou a ser formalmente feita com insuficiências, com erros, mas passou 
a haver um interlocutor organizado e simultaneamente começou a consegUIr-se negoClar 
com o governo e com a Assembleia da República" 

A ANMP constituiu-se assim em comunidade pertinente de acç-o colectiva'9, 

associada a um projecto de construção e consolidação do poder local para dar resposta a 
um desafio e dar coerência a actuações dispersas e fragmentadas das diferentes autarquias, 
incapazes de por si sós de prosseguir uma estratégia comum de consolidação da 

" "O postulado da racionalidade é particularmente pertinente quando se considera a actividade de regulação. Esta 
actividade pode ser importante ou não, Mas na medida em que existe ela é importante. Ela postula com efeito a 
autonomia do actor, a criação de uma nbrigação" e ainda nesta afumação "Para O estudo da regulação o postulado da 
autonomia do actor impõe-se" (Reynaud, 1993: 179 - 280). 
"Vide Despacho 10-I/SEM/89 de 19 de Maio 
19 Conceito definido por Rel'naud (1993:83) como um grupo capaz de acção colectiva na medida em que aceita e institui 

120 uma regulação. 
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autonomia administrativa política e financeira. 

Constitui evidência empírica da autonomia dos actores a capacidade por eles revelada de 
conceber e de conduzir urna estratégia de actuação, quer na constituição de urna as<;ociação 
que representa os seus intt:resses, quer nos comportamentos t:stratégicos que esta adopta 
no processo, tornando decisões sobre compromissos aceitáveis (caso da primeira 
negociação), quer sobrt: a mobilização e sua duração, quer sobre a formulação dt: 
reivindicações e a exigência de uma clarificação pela negociação. 

A autonomia dos actores locais revela-se ainda na capacidadt: de organizar formas de 
gestão no desempenho das novas competências assumidas, passada a fase de aprendizagem 
e lransição. Assinale-se, para concretizar esta ideia, o ext:mplo da organização dos 
trallsportt:S escolares de molde a st:rvir os interesses dos alunos, mas também outras 
populações não escolares. 

ÜS 1ctoreS não se limitam a escolher a melhor eventualidade; inventam soluções. 1\;ão se 
limi.am a escolher o melhor passo, a jogar a melhor estratégia no jogo social, cles maOlêm 
ou transfor,nam as regras do jogo (Reynaud, 1995:19). 

Ao aperceber-se da ambiguidade das situações criadas pelas regras e das dificuldades 
geradas por urna transferência de competências paralela e selectiva, as autarquias formulam, 
corno nova regra de negociação e corno condição desta, que o objecto de negociação Se 
constitua urna "unidade homogénea" do sistema, não aceitando aquilo a que chamam 
"competências cruzadas" ou seja partilhadas com a administração central ou regional. "Só 
faz sentido dizer assim: 1.° ciclo do Ensino Básico - autarquias: construção e gestão de 
estruturas, gestão de professores de pessoal não docente etc.". 

Por outro lado, falar de regulação significa colocar a ênfase nas regras :\s regras estão 
no centro do processo. São o facto social por excelência. (Reynaud, 1993: 270) 

Não se trata de regras conhecidas, dadas a priori, para condicionar e orientar o 
comportamento dos aClores, mas de regras que se constróem no próprio jogo de interesses 
pelo Ministério da Educação e pelas autarquias. 

Neste sentido, a sua legitimidade não decorre de uma legitimidade legal-racional. .\s regras 
não são o resultado de urna decisão unilateral do governo, são um produto da 
negociação co struído a partir de tentativas feitas pelos actores para dar uma saída 

geral às orientações dos valures que guiam a decisão. 

Obedecem a u a racionalidade orientada no sentido da prestação de melhor serviço !21 
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público e da interpretação inclividual e ou concertada que as partes fazem da sua
 

capacidade para prestar esse serviço.
 

Na formação da regra as questões que se colocam não são de natureza jurídica, assumem


se como uma negociação política sobre a melhor forma de assumir perante :i comunidade
 
pertinente a prestação deste serviço.
 

4. CONCLUSÕES 

Em face do que precede, julgamos poder dizer, ainda que de forma lecessariamente 

incompleta e não aprofundada e não obstante a natureza emhrionária do processo 

empiricamente circunscrito a um curto período e a um estudo de caso, que o significado 

mais interessante destas primeiras análises se deve principalmente à constatação de que o 

modelo relacional instituído entre o ;-,1E e as "\utarquias parece já não corresponder a um 

processo de regulação burocrática, teoricamente situado na sociologia da Burocracia 

(Weber; Selznik; ,\/[jchels; lvIerton; Blau), visto que elementos estruturais como a relação e 

vinculado hierárquica, a racionalidade legal na formação da regra, a instrumentalidade 

normativa de sentido descendente estão ausentes do processo. 

Pelo contrário, a abordagem apoiada no quadro de referência teórica da regulado social 

(Reynaud; Crozier e Friedberg) revela que a autonomia dos aetore" a admissão do princípio 

da cliversidade na origem das regras e da sua natureza de construido social, a importância 

do diálogo e da negociação privilegiados na relação emergem, em contraste flagrante, com 

a dependência hierárquica e funcional, com a origem jurídica da regra e com as instruções 

prescritivas de suporte escrito, fornecendo evidência de uma tendência emergente que 

aponta para a regulado social nas políticas de administração da educação. 

Ambrósio, T.; Ramos, C. Castro (1998) "A Decisão política educativa: dos modelos chssicos à regu :lção 

social". ln: \ Decisão em Educacào - Actas do VIII Colóquio "Jacionai da Sec<ào Porlugue:a da 
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122 novas competências se for para melhor servir as populações 
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A Ragul cão Social Educativa 
I 

Conceição Castro Ramos 

1. INTRODUÇÃO 

Sobre o conceito de regulação social 

Entende~se por regulação social educativa uma concepção particular de participação cívica 

dos actores e parceiros sociais educativos na formulação e gestão das políticas públicas de 

educação, que corresponde aos princípios e normas da prática democrática participativa'. 

Trata~se de um modelo emergente de governabilidade na Administação da Educação que 

visa manter a ordem, não pela via da imposição de princípios e de dados definidos apriori 

pelas autoridades políticas educativas, mas pela descoberta de uma solução concertada que 

se faz, utiliz,lndo como instrumento o diálogo e a negociação. 

Nesta medida, a regulação social educativa distingue~se da regulação administrativa dos 

modelos weberianos de administração e gestão, pela importância que dá a mecanismos de 

participação na decisão politica e porque introduz, por esta via, ainda que de forma 

imperfeita e não sistemática, alterações no processo ortodoxo de decisão política. 

A regulação social, assim entendida, não é essencialmente o estabelecimento ou a 

manutenção de uma ordem, mas um processo que resulta de uma estratégia de acção 

política, construída em torno de um projecto em que as regras de participação são 

construídas e reconstruídas no processo de regulação. 

Isto é, no jogo social as regras não são conhecidas antes do jogo começar. 

Definem~se no próprio processo pelas autoridades educativas e pelos actores educativos ou 

parceiros da sociedade civil organizada. 

, A expressão prática democrática participativa refere-se não só aos diferentes mecanismos de participação, como por 
exemplo o diálogo, a negociação, a partilha contraruaJ, o debate público, que nas democracias avançadas constiruem 
formas de superar os limites das democracias representativas (NIouffe, 1996), mas também ao princípio de participação 
dos cidadãos nas in,tituições (partidos, parlamento, órgiíos da administração pública) segundo o qual a tomada de 
decisão e com ela o exercício do poder politico seguem os princípios da legalidade e o entendimento de que o poder 
e a dominação só podem ser levados a efeito com o consentimento dos governados (Beck, 1992). 125 
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Este conceito é um conceito cha\ e para a compreensão dos traços mais significativos de 

continuidade e de ruptura nos quadros de governabilidade e de regulação da educação. Foi 

construído a partir dos contributos Leóricos de vários autores (Reynaud,1992; Beck, 1994; 

e Crozier, 1987) a propósito de problemáticas equacionadas e de resultados obtidos no 

âmbito de um projecto de investigaçã02 
• 

L. SOBRE AS COORDENADAS DA INVESTIGAÇÃO 

A investigação incidiu sobre os processos de autonomia e descentralização das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira e sobre o processo de descentralização política para 

a Administração Local. 

Foram processos de decisão politica largamente negociados que estiveram na origem da 

ruptura do paradigma de regulação administrativa das politicas públicas de Educação e na 

emergência de um paradigma de regulação social. 

A investigação procurou apreender e compreender em que medida esses processos 

mtroduziram uma mudança de racionalidade nos processos de decisào politica e de 

formação da regra, situando-os no contexto especifico nacional e num contexto geral mais 

amplo das sociedades contemporâneas, visto que as transformações sociais, politicas e 

económicas interrogam, hoje, a Educação e os seus modelos de Administração. 

A luz de quadros epistemológicos, antropológicos e axiológicos de autores da filosofia 

política e do direito, das ciências do homem e da sociedade (Habermas, Castoriadis, 

Ricoeur, Rawls, Touraine, Beck, Crozicr), o pensamento educativo actual e os novos 

quadros de orientação das politicas educativas foram analisados com base no pressuposto 

teórico de que a mudança social tende a fazer-se no sentido da emancipação do homem 

das estruturas e dos quadros tradicionais. 

No plano metodológico, considerou-se que a evolução da ClenCla e los paradi;, nas 

científicos, ao mesmo tempo que evidencia a insuficiência dos paradigmas posilivistas para 

abordar e compreenJer a complexidade dos processos e da realidade, torn:l necessária uma 

leitura compreensiva e pluridisciplinar da realidade. Uu seja, um conjunto de abordagens 

que permitam apreender e compreender o sentido dos processos estudados e ultrapassar 

sistematicamente as perspectivas unilaterais e os horizontes limitados ( e metodologias 

quantitativas. 

, Ramos, C. Castro (2001) Os Processos d... \lIl.Ooonüa e de Descentralizaçào à luz das Teorias d. Regulação Social. O 
Caso das Politicas Públicas de Educação cm Porru?;al. Faculdade de Clências e Tccnolo"ias da L l1iversidade Nova de 
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É aliás, com este pressuposto epistemológico, distinguindo entre a realidade (o facto e a 
circunstância) e uma outra dimensão dos factos e acontecimentos - o real _3 que se fazem 
as diferentes leituras do objecto de estudo e dos resultados da investigação. 

Na construção da problemática e na opção metodológica da investigação procurou-se 
captar "os outros possíveis" na malha djacrónica e simultânea dos acontecimentos. 
Por isso, se desdobraram contextos e se sobrepuseram várias leituras da realidade' à luz de 
duas teorias rivais: a regulação admillistrativa e a regulação social. 

Neste artigo foca-se o processo de construção da problemática, a história metodológica da 
investigação e faz-se uma leitura compreensiva de alguns aspectos Ja investigação referida. 

3. A CONSTRUÇÃO DE UMA PROBLEMÁTICA 

A cultura de um estado, persistentemente autocrático e centralizado, que Imperou em 
Portugal até ao terceiro quartel do século XX, deve-se a factores históricos, politicos e 
sociológicos determinantes, que remontam ao processo de formação do próprio Estado. 

A centralização foi a metáfora fundadora do quadro politico admillistrativo português e a 
distribuição de poderes, no território, não teve expressão signjficativa, nem condições para 
instituir uma tradição participativa dos cidadãos nas politicas e na admillistração pública. 

E, se a centralizarão foi a metáfora fundadora representando uma forma de manter, ao longo 
dos tempos, a LlniJade nacional, como a História mostra, a deJcentralizaFão surge como 
metáfora regeneradora e como um dos pilares do regime democrático que define um outro 
paradigma socio-politico. 

Para o poder politico, a descentralização representa uma eXlgênCla indispensável ao 
desenvolvimento econórruco, social e cuJ tural do país e à correcção das desigualdades 
pessoais, sectoriais e geográficas da sociedade portuguesa. 

Corresponde à convicção de que só assim é possível desenvolver politicamente o país, 
distribuir responsabilidaJes em toda a sociedade, combater o gigantismo e a paralisia do 

I No quadro da filo~ofia fenomenológica o real é uma condição da realidade. Inclui a realidade, mas transcende-a, 
porque o real não estando perante nós, como esra, no modo presente, existe todavia COJno possível. 
, Leitura histórico-administrativa das reformas da t\dministração da Educação da segunda metade do século XX; lcicura 
ideológico conceptu~1 da importância dos contextos, leitura critica da inovação c mudança, leitura da intcoc-ionaliciJdC'
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estado, aproximar os serviços das populações, evitar a burocracia, assegur; r em maior grau 
a participação dos cidadãos na gestão da administração pública'. 

Ora, este novo paradigma socio-politico que a descentraJjzação induz, exige a par de uma 
materialidade de instituições, uma outra concepção de governabjlidade'. 

Dá-se, na expressão de Maden (2000), um movimento de um sistem: mais formal e 
centralizado para um sistema mais permeável, no sentido em que o governo c..:ntral já não 
é supremo e o sistema politico é crescentemente diferenciado. Para além 'Üsso, em ve:c de 
uma autoridade soberana simples há uma multiplicidade de actores para cada área de 
governação. 

ESLamos em presença de uma mudança de cultura politica, ou, se quisermos, perante duas 
culturas administrativas opostas, porque acontece que, a par de uma linha oculta de 
tendência centralizadora, que deriva do contexto rustórico e cultural, se instaura uma linha 
de interpretação politica que aceita a contingência e o risco de mudar e que dá essa 
mensagem politica clara aos actores politicos e sociais, nos ordename tos jurídicos e 
normativos-o 

No domíruo da Educação este fenómeno marufesta-se num dilema entre a aspIração 
sentida pelo poder politico de se libertar da tendência pesada de centralização e a 
instauração de princípios c modelos de autonomia, presentes na legislação da Educação 
com consistêIlcia a partir de 1986, instituindo-se por esta via um novo quadro de regulação 
das politicas. 

Razões de ordem politica estão na origem desta mudança, de entre as quais se destacam: o 
novo contrato social instituído no regime democrático; u reconhecimento do direit) de 
participação dos cidadãos na definição e gestão das politicas; o entendimento de que a 
responsabilidade pelas politicas não diz apenas respeito aos governos, mas é rambém uma 
responsabilidade social, bem como as profundas transfurmações sociais e económicas que 
revelam a desadequação dos modelos tradicionais, e vêm colocar novos problemas na 
regulação dos sistemas de administração pública e nas politicas educativas. 

, Como evidenciam preceilUs consrituciollais, os Programas do I, IV; \' e VI Governos Constitucionais, a Lei das 
Autarquias Locais 9/77 , de 25 de Ollwbro, a Rerúrma \dministl'otiva e a Resolllçào 1/82. 
6 Por governabüidade entendemos o conteúdo semântico do termo gotJerllant:e) que na Literatura inglesa, começa a ser 
usado com mais frequência que o termo gOIJemll1e11f. Segundo Maden (2000), isto acontece, porque se está a iclenrificar 
um movimento na forma como os governos se estão a organizar, argumento que foi também urilizado por Rhodes num 
arrigo publicado na revista Politicai S/lIdies, XLIV, pp 652-67, inritulado Tbe nelll Govemallce: goveming I/Iitbolltgovemmellf" 

e que a autora cita. 
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o que está em causa é o direito de participação cios cidadãos c a necessidade de criar novos 

mecanismos que permitam o exercício de uma cidadania activa, que superem os limites e 

as dificuldades encontradas nos modelos de democracia representativa. 

Sabemos que o papel da burocracia nas sociedades contemporâneas se enquadra numa 

problemática não resolvida e mais ampla de transição paradigmática do modelo 

organizativo da sociedade. 

A este respeito autores de diversas áreas do conhecimcnto (Drucker,1995; Handy, 1995; 

Toffler, 1993; Fukyuama, 1992; Giddens; 1996; Reck 1992; Gore,1994; Clegg.) 998; 

Mouffe,1996) vêm referindo com perspectivas analíticas diferentes a ideia de se tratar de 

um dilema emergente, quando se pretende responder aos desafio~ da sociedade do 

conhecimento lU da informação segundo uma matriz cultural e organizacional definida 

para a sLlciedadc industrial. 

Nào desconhec.,mos que os processos sociais nào se podem representar completamente 

por modelos t<.;líricos, ainda que sistémicos, como é sustentado por autores (Nlorin et Le 

1\10 ;~ne, 1990; Dupuy, 1992) inscritos na corrente de pensamento do paraJigma da 

complexidade. 

;\d'luirimos POl isso a convicção de que a decisão política em Educação não pode já ser 

concebível aperns sob o ponto de vista jurídico, das relações de trabalho, da" estruturas, de 

per:;pectivas pedagógicas, económicas, políticas ou sociais. 

[lorque a partic,pação, o diálogo e a justiça social são valores prescritos nas disposições 

legais que regem as instituições educativas e inscritos nu imaginário da Administração pela 

representatividade institucional e pela prática, em alguns casos, de processos de decisão 

participada.8 

Mas por outro lado, confrontamo-nos com saberes experienciais que mostram como a 

eficiência e a eficácia das decisões não se compadece com a morosidade de um processo 

efectivo de par ·cipação, que expresse, para além da representatividade, UJ.TI sentido de 

pertença cívica. 

É esta problemática que percorre a investigação, a qual embora se situe nos contextos 

específicos sacio-políticos, econnómicos, financeiros e culturais portugueses, não pode ser 

8 Veja-se a este propósito investigação anterior, Ramos, C. C,stro (1995) A Decisão Política em Educação -Análise 
estratégica da mudança de modelos decisionais em Administração Pública. Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. Tese dc Mestrado 129 
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desligada dos contextos gerals das sociedades contemporâneas e das democr; cias 
ocidentais avançadas. 

Tomando o ponto de vista do interior do sistema de administração da Educação e partindo 
de uma perspectiva macro-analítica das relações entre os diferentes ruveis de administração, 
instituídos a partir de 1986, a investigação tomou como unidades de análise a administração 
central, a administração regional autónoma e a administração local e uma instância de 
regulação extra escolar - o Conselho Nacional de Educação. 

4. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

A investigação desenvolveu-se na busca da compreensibilidade de uma realidade 
apreendida empiricamente: a Administração da Educação. Para garantir uma leitura e 
interpretação cientifica dessa realidade construiu-se um quadro conceptual de macro 
teorias de mudança social e uma abordagem alternativa à ordem burocrática, traduzida 
num sistema centralizado que moldou, Jesde sempre, o sistema de Administração da 
Educação em Portugal. 

Isto acontece, poryue admitimos o pressuposto de que o modelo weberiano que infor "110U 

o sistema de Administração Escolar em Portugal, sofreu entretanto a influência de outras 
correntes que procuram outros modelos adequados à mudança da socieJade 
contemporânea (Giddens,1994; Beck,1994, 1998; Crozier, 1991; Drucker, 1995; Se lusa 
Santos, 1998; Tedesco, 1999). 

Encontrada uma linha de orientação nas contnhwcões de váriOS autores sobro a:; 
alternativas interpretativas da sociedade contemporânea e face às limitações das teori, c da 
f\dministração Educacional que não permitem abordar, de forma global, a problemática da 
nossa investigação, propusemo-nos então eshoçar uma abordagem na perspectiva de 
regulação social, sendo esta definida como o modo C01/l0 os actores resol1)em os prob/e,nas) 

participando na definição e construção das políticas educativas. 

Tratava·,c, portanto, de algum modo de fazer uma leitura da organização política de 
funcionamento da Administração da Educação, relendo apenas os aspectos que participam r ·;sLa 
perspectiva. 

Porém, progressivamenle, fomo-nos dando conta, no percurso heurístico da investigação, 
da necessidade de recorrer a teorias e instrumentos conceptuais que acabaram por 
encontrar suporte nas duas abordagens que nos pareceram de início alternativas. 
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~om efeito, ,ive nos de: comhinar, na análise dos dados empíricos, a perspectiva weberiana 
com a perspecti;a de regulação social, para interpretar e compreender o percurso paósado 
e recente da Ad ninistração da Educação. 

I;i7.(;mo-lo, Dão por termos abdicado do pressuposto inicial que determinou a escolha da 
perc;pectiva da ccguJação social, mas porque verificámos que não era possível i1urur a 

questão de fundo da regulação burocrática, concedendo o exclusivo àquela teoria, sem 
condicionar, de certa forma, com essa opção, a leitura final dos resultados. 

Fazê-lo seria ignorar evidências detectadas da presença do velho modelo. Aclmi,imos, por 
isso, que ambas pudessem ter expressão. 

É para nós ev'dente que a estratégia metodológica adoptada, de consiclcrar as duas 
per pectivas alternativas, veio permitir que não se imtalasse um determinismo teónco lla 
macro-análise política elou administrativa do sistema. 

Também é claro que o conceito de regulação social desempenhou um papel-chave na 
articulação entre as várias problemáticas e na leitura inlcrprerativa das mudanças c 
continuidades. 

Mas é preciso dizer que nos debatemos com uma dúvida inquietante e pertubadora, vánas 
vezes suscitada, sobre a fertilidade heurística do conceito de regulação social e sobre os 
limites e as virtualidades desta opção, por duas razões. 

Sabíamos, à partida, que o nosso campo de estudo estava marcado por um contexto socio 
cultural vazio de tradição participati\ia da sociedade civil. Valeria a pena adoptai" esta (:,colho:-' 

A segunda razão traduziu-se numa preocupação sobre a ousarua e a temeridade que 
representava a iniciativa de importar corp1!S conceptuais originários doutras disciplinas, 
sabendo que era mais seguro uma conceptualização categorizante ao estilo clássico com 
um sistema explicativo dominante das Ciências da Administração ou da Gestão. .viaspor esto 

via não estaríamos a inviabilizar o aparecimento hipotético de qJla/rplerpensamento criativúf 

É que, não podíamos e"camotear um facto social ine,itável para o obsenador, que se 
traduzia na mudança relacional entre governanles e governados. Era preciso Ler em conta 
que ensaiávamos uma viagem ao interior de um sistema, num universo temático onde se 
tornava necessário encontrar os fios e reconsrituir os vcios num jogo de análise e 

compreensão imerprerativa de situações e lugares que nos eram familiares, mas onde 
pru:urávamos (l desconhecido. 
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Tudo isto, enquanto o investigador lutava simultaneamente para ganhar exterioridade e 
minimizar os obstáculos e interferências na construção do conhecimento científico, 
decorrentes do seu percurso profissional e inerentes a um processo de investigação 
científica. 

Ao concluir provisoriamente este percurso investigativo, continuamos a pensar que a 
dúvida levantada se mantém pertinente e legítima, mas julgamos ter aprendido a conviver 
com ela. 

Procurámos esclarecer os conceitos da regulação social e determinar-lhes o alcance 
explicativo e interpretativo. Daqui partimos para a tentativa de verificar até que ponto e de 
que forma tal conceito se aplicava à Administração da Educação portuguesa. 

'1'omámos, como linhas de argwnentação, os dois axiomas da regulação social- t1 autonomia 

dus actures e a racionalidade das regras - que utilizámos como critério para analisar, nos 
procesêos de autonomia c de descentralização, os comportamentos político
administrativos de estruturas, políticas, modelos e estratégias, no quadro de relações 
in~titucionais estabelecidas entre níveis de Administração: Central, Regia aI Autónoma e 
.r.ocal. 

Acabámos também pur LOmar esse corpo teórico como padrão para definir a natureza da 
regulação do modelo emergente e a própria natureza que adquiriu a sua construção pelos 
actores, na interpretação global, que a seguir faremos, da Administração da Educação, 
depois de 197 9. 

5. os PARADIGMAS E AS LÓGICAS DE INVESTIGAÇÃO 

E se o paradigma weberiano permitiu colocar questões quanto à form: ção do modelo 
existente, fixando os traços gerais, relativamente aos quai, se pretendia identificar a 
mudança, pondo em evidência condicionantes estruturais e funcionais, úteis à 
compreensão das razões pelas quais, ainda hoje, esse modelo se mantém, o paradigma de 
regulação social permitiu colocar questões sobre a intencionalidade política dos actores e a 
construção do sentido da mudança, revelando as estratégias e permitindo exprimir os 
efeitos do modelo e a sua articulação com a sociedade. 

Com o segundo paradigma, tratou-se de descobrir nos processos de autonomia e 
descentralização, as estratégias de ajustamento aos princípios ideológicos e organizacionais 

132 no contexto das comunidades pertinentes, e na construção do projecto político nacional. 
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Neste sentido, o paradigma da regulação social exprime, sobretudo, a estratégia de actores 
políticos que sào agentes sociais, inscritos numa dinâmica de conflitos de interesses, de 
recursos e de poderes na luta pela autonomia e descentralização. 

Deste modo, no trabalho empírico, o paradigma weberiano apoiou uma lógica descritiva 
para captar a visão e a missão da Educaçãu <: Administraçào e () sentido da evolução do 
modelo paradigmático, fixado na sua última expressão com a reforma de 19"'1. O 
paradigma da regulação social ultrapassou a abordagem simplesmente descritiva para 
captar a dinâmica global de construção do moJelo de regulação do sistema, apoiando uma 
lógica de caNsaiidade - finalidac!e, centrada na análise estratégica dos actores. 

Esta lógica não pode ser confundida com uma lógica causal, no sentiJo de procurar tuJo 
o que determina a existência de um acontecimento ou de um facto, o antecedente 
constante de um fenómeno. 

Não são as cau~as que a investigação pretende descobrir, mas as inter-relações. São círculos 
de interferência que Se alargam e não Linhas de causa e efeito. 

Neste sentido, no binómio catlJalzdac!l:jinalic!ac!e, o termo causalidade pretende exprimir o 
efeito dinâmico, traduzido em redes de interacção entre Certos contextos históricos, 
políticos e sociais e as finalidades expressas nos projectos educativo nacional e regionais. 
Que balanço? Que retrato? Que tensões e contradições poJemos, numa tentativa de síntese dos 
principais resultados, discernir à luz deste confronto de racionalidades? 

6. UMA LEITURA COMPREENSIVA DOS RESULTADOS 

6.1. A 'OLJÇÃO DO PENSAMENTO SOBR~ A FDUCAÇÃO f SUA 
ADMINIS A AO 

A reflexão sobre os resultados, obtidos no trabalho empírico, permite-nos precisar a 
evolução do pensamento sobre as relações entre Educação/Sociedade e a Administração, 
fazendo a seguinte leitura sobre três aspectos relevantes: 

A MODERNI AÇÃO DO SISTEMA 

Na interpretação que fazemos, até à segunda metade dos anos 80, mais precisamente até 
1985, data da rubLicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, as reformas das politicas 

c dos modclo~ de Administração da Educação são dominados por um processo de 
ill(;(/':mizo(úu S?VI')/U (t.;iddcns; 13eck; I"ash, 1994; Beck, 1998) que incide sobre a organização ! j; 
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burocrática e as finalidades modernizadoras da Educação e da sua Admin'stração. 

Pudemos constatar que o pensamento reformista tradicional se limitou a fazer 
ajustamentos, reestruturando os serviços do Nlinistério da Educação para os tornar mais 
eficazes e eficientes, aproximando-os, sob o ponto de vista organizativo, do modelo ideal
tipo weheriano. 

Constatámo, como a interpretação do pensamento científico da época, traduzido na fé no 
progresso e na certeza sobre os resultados deste modelo na Administração e Organização 
do Sistema Educativo foi desenhando orgânicas lineares de administração subordinadas a 
uma hierarquia de comanuo que mantinha articulados os serviços soh a mesma tutela: o 
Ministério da ] ':ducação. 

Assim aconteceu com as restruturações mais significativas da Adminisl ração Central a 
partir de 1913 e anteriores a 19':"'0, correspondentes a uma \ isão instrume ltal do papel da 
Administração para concretizar politicas autocraticamente definidas. 

A regulação administrativa, duma forma sistemática e planeada, institucic naliza-se com a 
reforma estrutural de 197 1 que, como sustentámos, consolidou a formalização e 
centralizacão como dimensões organizacionais necessárias para realizar os objectivos 
reformadores do estado autoritário. 

Concluímos também que, no plano da relação com os serviços, esta reforma consolidou 
um processo de dependência funcional e o monopólio detido pelo Ministé io da Educação 
na produção de regras que se manteve de forma ininterrupta até hoje. 

A este propósito, evidenciámos que, apesar da pressão hierárquica ter diminuído com o 
estabelecimento de uma regulação entre diferentes níveis hierárquicos em função da 
matéria, tudo se processou no interior da máquina que se afirma, produzindo normas legais 
para instaurar a nova ordem administrativa, sem estabelecer outras relações com a 
sociedade a não ser a de prestação de serviços. 

(, aliás com este fundamento que confirmámos a hipótese de um modelo invariante no 
funcionamento da :\uministração do sistema escolar- o modelo weberiano, que se 
caracteriza relo sentido descendente das normas, pela estrutura hierárquica, pelo 
formalismo e pela racionalidade legal na formação da regra 

De resto, a análise mostrou que ü leit-motiv do discurso politico reformador de 
democratização do ensino, era a manifestação de .uma concepção minimalista da 
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que garante a prestação de serviços para todos e comportamentos uniformes, por parte da 

Administração, perante os administrados, mas excluiu a dimensão essencial de igualdade no 

direito de todos os cidadãos poderem intervir na definição das prestações exigidas à 

Administração, que só ocorre no regime democrático. 

Sublinhámos como a criação de esquemas de politicas sociais clistributivas para corrigir as 

desigualdades económicas e permitir a igualdade de acesso era exemplarmente ilustrada na 

criação do Instituto de }\cção Social Escolar, em que se afastava a manifestação de qualquer 

autonomia ou poder paralelo, atribuindo a esta estrutura um perftl funcional de matriz 

burocrática. 

Também verificámos que a descentralização, anunciada no discurso jurídico-normativo, 

não era mais do que a desconcentração no rigor dos conceitos jurídicos 

Fruto da tese sustentada pelas correntes de pensamento de cientistas sociais (Schuz,1961; 

Becker,1964; Denison, 1(62), na transição dos anos sessenta para os anos setenta, de que 

quanto mais se desenvolvesse a Educação tanto mais se desenvolvia o País e que a 

Educação era a chave para resolver o que ficou conhecido entre nós como o atraso educativo 

português, o social andou ligado ao económico, elegendo a prioridade de democratizar o 

acesso ao sistema que oferecia a mobilidade social. 

Nas politicas educativas, esse pensamento encontrou tradução, entre outras medidas, no 

aumento de aros de escolaridade e na generalização do ensino básico, na criação de 

universidades no interior e na criação dos politécnicos, determinando o crescimento da 

administração centralizada pela multiplicação de serviços no topo e na base, para 

corresponder ele forma efica? ao projecto reformador do regime. 

Concluímos, a partir ele uma leitura crítica da inovação e mudança que, no período 

revolucionário (1974-19'"'6) e até 1986, a visão sobre afunção e a missão do ~Ylinzjtérjo da Educação 

e da Administraçào Central pet'maileCeralll inalteradas. 

Isto aconteceu, não obstante o pensamento ideológico ter determinado uma ruptura no 

plano conceptual, provocando uma mudança de orientação e a destruição dos preconceitos 

e fundamentos das politicas elitistas, de que são exemplos a unificação do ensino liceal com 

9 Uma hipótese formulada e que se veio a confirmar era a de que os instrumentos estratégicos da mudança (autonomia, 
desconcentração/descentra1jzação) não inverteram as variáveis fundamentais da tendencia burocrática, o que 

corresponderia a instituir uma racionalidade social na formação da regra, a um sistema de autoridade flexível e 
descentralizado em que os interesses individuajs jnfluenciam a acção, a uma economia das regras e a uma 

instrumemalidade informal. 135 
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o ensino técnico ou a alteração de programas e conteúdos. 

f, certo que a máquina perdeu o controlo com os processos de autoge.·tão nas escolas 
(refetido em diversas investigações, ver por todos Lima, 1992), politizou-se, vivendo a 
instabiEdade politica nas lutas internas pelo poder, mas continuou a desempenhar 

atribuições de concepção, planificação e execução das políticas, sem que essa função tenha 
sido questionada. 

Para se adaptar ao crescimento gigantesco das tarefas, desconcentrou-se, em 1979, 
territorialmente para os distritos. Em resultado do contrato politico, instituído na reforma 
constitucional do Estado de 1976, descentralizou-se, também em 1979, para as Rep;iões 
Autónomas. 

Em 1984 e 1989, descentralizou-se para as Autarquias Locais, simbolicamente, no seolido 
em que exprimiu um $inal representativu e emblemático, apenas iniciado, corporizanJo o 
primeiro processo de descentraEzação da reforma da Administração Pública. 

Só a partir de 1986, no triplo contexto de reforma do EstaJo, da A.dministração PúbJ ca " 
da Educação, para responder aos desafios políticos e sociais de desenvolvimento f: de 
integtação europeia se colocou a questão do papel da Administração. 

o objectivo de modernização para acompanhar o desenvolvimento europeu, e para a 
afirmação individual do País, perante a comunidade internacional é retomado na agellJa 
politica com o Xl Governo Constitucional (198"7-1991) que faz da Educação jma 
prioridade nacional. 

No campo da Educação, o discurso reformista tradicional deu lugar a um discurso jurídico
normativo e político que, a par das novas correntes do pensamento pedagógicu (' 
educativo, acompanha o pensamento reformista da !\dministração e as tendência, d<:: 
descentralização registadas na Europa. 

Mas a nova /llodermzação ganha agora uma dupla dimensão nu contexto do pensamr:'nLo
 
europeu: a racionalidade e a subjectividade (Touraine, 1995).
 
Nesta perspectiva, a modernização é entendida como a relação instável, êe nsa. entre razão
 
e sujeito, racionalização e subjectividade (Tedesco, 1999).
 

No domínio pedagógico, a perspectiva do sujeito informa as nova-; corrente, de 
pensamento sobre métodos e técnicas de ensinu. '\io domínio da adminis racào, o su,<::ito 
é visto na perspectiva de conferir ao cidadão o estatuto de actor participallte. 

136 Trata-se de uma nova relação politica entre governantes e governados. 
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A esta luz, o desafio da Sociedade, traduzido na Educação consiste em encontrar esta 
articulação entre racionalidade e subjectividade num plano de acçãu social, yuer dizer de 
actores sociais, ão meramente de cidadãos. 

Constatámos a presença desta nova ideologia na intencionalidade política dos quadros 
jurídico-normativos analisados e dos actores significantes entrevistados, que se manifesta 
na ruptura conceptual com a ênfase posta, até então, pelo poder político nas funções da 
Administração, identificando-as exclusivamente com a garantia da racionalidade do 
funcionamento do sistema. 

Somos levados, face a esta reorientação ideológica, a concluir que, suhjacente a esta 
ruptura, parece estar a tese geral da modernização reflexiva, (Giddens; Beck; J ,asb, 1994; Beck, 
1998), segundo a qual, quanto mais a sociedade se modernizar, devolvendo o poJer de 
decisão aos cidadãos, tanto mais o sujeito adquire capacidade de reflectir nas condições da 
sua existência e tenta mudá-las. 

Reflectindo sobre a evolução dos modelos e políticas, a primeira conclusão que extraímos 
é a de que, até 1986, a modernização simples, no conceito de Giddens, dominou o pensamento 
r: a acção dos governos (não obstante a existência de condições políticas e normativas para 
a mudança, criadas pelo regime democrático, há pelo menos dez anos). 

E que, a partir de 1989, a reforma educativa abriu a porta à emergência de um processo de 
modernização riflexiva, no quadro de mudança política e social, do papel do Estado e de 
filosofia de Administração Pública. 

No primeiro caso, sobretudo a partir de 19'71 e até 1986, a modernização consistiu na 
generalização de estruturas para democratizar o ensino, mantendo os princípios da 
centralizaçào e da hierarquia, 

No segundo caso, a reforma de 1989 e de 1993, ao flexibilizar as estruturas (; ainda com a 
finalidade ela sua agilização na busca da eficácia, induziu uma nova relação com a sociedade 
e uma nova relação entre serviços, admitindo a descentralização e vários níveis de 

responsabilidade, valorizando o local (centralidade das escolas, comunidades locais, poder 
local, autonomias regionais), (; outorgando a autonomia institucional. 

Vemos nesra mudança, induzida e não totalmente explícita, a aplicação do novo conceito 
de governabilidade, assente no princípio referido por Beck (1998:182) de que o poder e a 

dominação só podem ser levados a efeito com o consentimento dos governados (poJ!)er alld 
domination can 011!y be cam'ed Otlt m/h the consent of the gOlJemed). 
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Segundo Beck (1998:2) lvlodernization invo!ves notjust stntctura! changc, but a ehanging re!ationshtp 
bet]]Jeell social struetures I7Ild social agents. When l/lodernization reaches a ce/lain leve/, agents tend to 
beeome more individua!ized, that is, decreasingjy constrained bJl stmctures. ln effect structural changejorces 

social actors to become progressilJe!y more frec from structure. Ai/d for modernization successfu!!J to 
advance, these agents must re/ease themse/ves from stmctma! cOllstraint and activeQI shape the 

modemization processo 

A leitura interpretativa dos processo de descentralização para as Autarquias e da 
construção dos processos de Autonomia das Regiões ,'\utónomas levou-nos a concluir pela 
evidência empírica da capacidade de autonomia dos actores. 

Sublinhámos ai, como os actores eram capazes de uma estratégia e, portanto, portadores 
de uma racionalidade. 

Além disso, na leitura crítica de inovação e mudança, pudemos constatar que o modelo 
jurídico-normativo instituía quadros de autonomia institucional e de participação social, o 
que nos permite agora repensar a mudança, concluindo pela existência de um processo 
emergente de modernização reflexiva que já não decorre da generalização de estruturas, como 
acontecia no processo de na modernização simples. 

\iais do que issu, O que define a modernização reflexiva, que institui a Autonomia como 
princípio regulador da modernização, é a capacidade de inovar, adquirida no quadro de 
autonomia institucional e a capacidade de agir dos actores fora do quadro de dependência 
hierárquica, que se manifesta na autonomia dos actores, os quais, como evidenciámos, se 
libertaram das estruturas e dependências e procuraram, nos conflitos e processos negociais, 
a defesa dos princípios de descentralização e autonomia. 

6.2. UMA NOVA RELAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO E A 
SOCIEDADE: A PARTICIPAÇÃO SOCIAL. OS PAC OS. A CONTRA rUAL 17AÇÃO 

A articulação entre o centro e a periferia, traduzida na transfL:rência de competências para 
as Regiões Autónomas e para o Poder Local, na desconcentração de setviços centrais, no 
reconhL:cimento da autonomia das escolas e na participação de parceiros educativos sociais 
nas políticas educativas, abriu um novo processo rdacional L:ntre a Administração da 
Educação e a Sociedade. 

Este processo que ganha consistência, sobretudo a partir de 1989, inscre e-se no quadro 
ideológico do regime democrático e da social democracia, os quais fazem, do conceito de 
cidadania, o ponto de contacto entre o Estado como força organizadora e o cidadão 

138 última medida de valor social. 
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Evidenciam-no as conclusões que a este propósito extraímos das anábses interpretativas 
dos processos de descentralização e de autonomia e a reflexão que fizemos, a esta luz, dos 
diplomas legais instituintes e regulamentares, que nos permitem concluir pela presença de 
uma doutrina de cidadania nacional, associada ao objectivo do progresso, identificado com 

a Modernizaçã . 

A nova relação, decorrente desta vlsão política, caracleri<:a-se pela partilha de 
responsabilidades entre poderes (central, regional autónomo e local), rela via do contrato 
politico, da contratualização e da participação social institucionalizada em órgãos e espaços 
de regulação escolar e extra escolar e pelo envolvimento e mobilização social das 
comunidades locais na concretização de grandes projectos e programas operacionais. 

Esta introduziu uma nova ordem, utilizando, como instrumentos relacionais, o diálogo e a 
negociação, entendidos como necessários e adequados ao conhecimento mútuo das 
situações e ao ireito social de participação conjunta na resolução dos probkmas. 

É esta a diferença entre a visão minimalista dos conceitos de democratização c de 
participação, utilizados por um estilo de governação iluminista e tecnocrática, na transição 
dos anos 60 para os anos 'O e até à revolução de 19'74. 

A decisão politica assentava então, apenas, em critérios científicos, pedagógicos, 
administrativos e técnicos e na certeza sohre a bondade das politicas e soluções, 
est; bclecendo, ror isso, uma relação unívoca, descendente e impessoal com a sociedade, 
propria de um yuadro de regulação burocrática (Ramos, C, Castro, 1995; .\mbrósio, T. c 
Kamos, C. Castro, 1998, 1999). 

A :málise da evolução da noção de participação e a identificação da natureza das relações. 
cor stituídas e estabelecidas entre os gmcrnos e os diferentes níveis da Administração yue 
pusemos em e idência em todos os contextos politicos e sociais das unidades de análise 
desta investigação, sustentaram a lógica argumentativa da mudança de critérios decisionais 
na concretização do objectivo de democratização da ~\dministração. 

Essa mudança permite-nos concluir yue, a nova relação biunívoca e aberta estabelecida 
entre Adminíst ação e administrados admite uma via de sentido ascendente, determinada, 
em primeiro lugar, pela quebra dos laços de dependência e hierarquia funcional e, em 
segundo lugar, pela criação de canais e mecanismos de participação. 

Na perspectiva teórica em que nos situamos (Reynaud,1995; Beck,1998, Giddens,1994;
 
Cr zier, 1991), este modelo de regulação toma, como referência politico filosófica, as 139
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teorias do contrato social (Rousseau, Hobbes, Locke), das quais a mais importante para a 
leitura interpretativa que nos propusemos, é a de Rousseau, porque privilegia o princípio 
da comunidade. 

É essa ideia expressa no Contrato Social (Rousseau,1766), que melhor exprime a regulação 
social, tal como Reynaud (1993) a teoriza e Beck (1998) a reflecte nas perspectivas 
interpretativas de regulação social e de modernização reflexiva, onde se preconiza a 
libertação do sujeito das estruturas e valoriza a comunidade como local de construção de 

projectos e de formação social da regra, entendida como capacidade de regulação de uma 
acção (Reynaud, 1993). 

Esta filosofia política tende a substituir uma relação de natureza normativista e de 
dependência por uma relação de autonomia e responsabilidade. 

Espera-se que o Estado abandone os processos autocráticos de decisão e o paradigma 
dirigista a favor de um paradigma organizador e regulador que admita a cooperação. 

E o Estado conta com a partiCIpação da sociedade civil organizada para minimizar os 
efeitos da crise do Estado-Providência e para enfrentar a complexidade e a incerteza que 
caraterizam os processos sociais, nas sociedades contemporâneas. 

No plano político, identificámos, nesta linha de pensamento:
 
O contrato político entre o Estado e as Autonomias Regionais;
 
O pacto parlamentar para a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo;
 
A contratualização, (sob a forma de partilha contratual, representatividade e parcerias) com
 
as Autarquias Locais;
 

d) A situação singular de projectos nacionais, o mais significativo dos quais é o programa 
integrado para o sucesso educativo (PIPSE), a que poderíamos chamar utopias locais 
mobilizantes, pela movimentação social e articulação local entre serviços de vários 

departamentos governamentais, locais e não governamentais, conseguida na época, mas 
que não teve continuidade. 

A orientação utópica manifesta-se, porque este projecto se constitui, em oposlçao aos 
valores dominantes da Administração e Sociedade Portuguesas, como uma projecção 
idealista que se propõe construir a participação social desejável em ruptura com o passado, 
vazio de participação. 

A nova relação concretizou-se ainda em soluções negociadas entre a Administração e 
140 grupos sociais de interesses (sindicatos de professores e sindicatos de pessoal não docente, 
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confederação (L pais, associação nacional de municípios), fomentadas pelo Governo com 

a nomeação de grupos de trabalho negociais, substituindo a definição autocrática de 

soluções (como foi o caso do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário que analisámos noutra investigação) e na 

criação de espaços de regulação em órgãos de participação, acompanhamento e consulta 

(Conselho Nacional de Educação, Conselho de Juventude; Conselho Nacional de 

Acompanhamento do Ensino Artístico, Técnico e Profissional, entre outros) com ampla 

representatividade social. 

Constatámos também que, à margem da regulação institucionalizada, emergiram no plano 

local e regional, processos de regulação social, espontâneos, influenciando a decisão 

politica a anteriori, caso dos .'\çores ou a posteriol7, no caso das Autarquias Locais, dando 

lugar a regulações por antecipação ou por retroacção. 

Concluímos relativamente à participação social que ganhou maior expressão a dimensão 

representativa, acentuando um processo de participação formal. 

Este aspecto foi particularmente evidenciado na análise funcional e interpretativa que 

fizemos sobre o Conselho Nacional de Educação. 

E ainda que os actores entrevistados não atribuam grande importância a esta participação 

formal, por f?Ita de eficácia politica, o investigador sublinha que, na perspectiva de 

conjunto, o modelo de participação teve a virtualidade de descobrir e despertar, na 

sociedade portuguesa, actores sociais adormecidos e permitir o aparecimento, por esta via, 

de uma massa crítica que, retrospectivamente, analisa o processo e se interroga sobre a 

eficácia do modelo instituído, sugerindo até outras fórmulas mais adequadas à realidade e 

participação local. 

Reflectindo sobre o efeito criado pela nova relação: Administração da Educação 

/Sociedade, parece-nos que o novo modelo de regulação fica mais dependente de um 

contrato politico para a coesão nacional e que, com as Autonomias, o sistema de 

Administração entrou num processo complexo, cujo dilema é como organizar a unidade do 

modelo. 

6.3. UM ErRATa PARCIAL FEITO DA REFLEXÃO SOBRE TRAÇOS E 
ESPAÇOS CONFIGU ATIVOS DE:CORRFN FS DA RE+ORMA 

Vale a pena o investigador reflectir sobre a história dos processos de descentralização e 

autonomia. Aliás esta reflexão é necessária à compreensão da natureza da regulação 

educativa que funciona, em parte, com uma lógica duradoura e consistente de regulação /41 
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burocrática e contraditoriamente evidencia, de igual modo, a emergência de uma regula~,ío 

social, em resultado ua participação de actores. 

Comeel,'mos por recordar que a Regionalização era uma reforma estrutural que implicava 
uma redistribUição do poder politico e não apenas uma reorganização da Admimstração 
Pública. 

Não podemos esquecn que o respectivo processo de criação das Regiões Administrati\as 
foi sucessivamente adiado durante vinte e dois anos c que, no referendo de 8 de Noven' hro 
de 1998, a maioria dos eleitores votou contra a regionalização. 

!·.stcs condicionamentos congénitos tiveram efeitos na configuração -lo modelo de 
regulação da Administração do Sistema Educativo que partia duma realid:lde incompleta, 
quando se abalançou para a criação de regiões educativas, sob a supcintendência de 
Jirccçôes regionais às quais se atribui o estatuto de direcções gerais e para a 
descentralização para o poder local. 

o resultado, no primeiro caso, foi a segmentaçiio do território nacional, nc que respeita à 
Administração Educacional cm direcções regionais que aplicam localme 1fe as politicas 
nacionais, definidas pelo centro, e fazem a gestão de meios e recurscs, mantendo a 
dcpcnuência hierárquica e funcional do centro de quem dependem sob o ponLo de vista 
politico. 

No que se refere à descentralização para o poder local, as responsabilidades transferidas 
limitaram-se, como vimos, às politicas sociais educativas e à participação la definição da 
rede e nas conslruções escolares, considerando-se os actores locais marginwzados nO-jue 
se refere à participação na decisão politica em Educação. 

Neste quadro, a criação das Regioes Administrativas educativas/direcções regionais de 
educação representa uma solução provisória quanto aos limites territoriais, conciiciomda 
pela inexistência das Regiões previstas em lei e definidas como estruturas supra-municipis, 
dOLadas de autonomia financeira e de órgãos representativos para a prossecução ('OS 

interesses das populações respectivas, como factor de coesão nacional e de promoção do 
desenvolvimento (Lei quadro das regiões administrativas n.O 56/91, Título I, artigo 1°) 

Ketiramos deste processo a conclusão de que um dos dilemas da democraLização da 
Administração é que ela não pode ser construída de forma consistente a nível lucal 
isuladamente, ou seja, se não for concretizada uma articulação entre todos os servir;os 
desconcentrados da Administração Pública central, na região, sob pena de não se constituir uma 

1t2 unidade administrativa regional, entendida como uma comunidade com um projecto regiom!. 
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A l1ao satisfação desta condição teve, como consequêncIa, que entre o Poder Central e 

Local, apenas se tenha desenvolvido um quadro estreito de relações, reduzido às relações 

bilaterais entre Autarquias e o Governo, mediatizadas pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (AK \1P). 

Entre as direcções regionais de: educação e os serviços desconcentrados, dependentes 

doutros departamentos governamentais, desenvolveu-se um relacionamento informal o 

que equivale a dizer que se manteve a relação vertical burocrática do :vúnistério da 

Educação (ME) nos serviços regionais da educação sem que estes pudessem estabelecer 

uma articulação horizontal, institucionalizada no quadro da .'\Jministração Pública 

desconcentrada. 

Diferente foi o processo de Regionalização Autónoma que, como vimos, sob o ponto de 

vista político, dos limites geográficos, e administrativo, tinha antecedentes favoráveis e deu 

lugar à construção de um projecto educativo regional e: à formação de uma regulação 

autónoma. 

o resultado, nCSLe caso, foi afrqgtIJentação (desagregação que se opera sem choques graves) 

da Administração da Educação ao nível do território nacional em três regiões - Continente, 

Madeira e Açores e a segregação das Regiões na participação das políticas nacionais, visto 

que não existe, a este nível, coordenação entre o sistema nacional e os subsistemas 

regionais. 

Esta fragmentação deve-se, naturalmente, à natureza do estatuto politico-administrativo 

das Regiões e à ausência, por omissão ou inércia, do exercício da competência de 

coordenação nacional, formalmente atribuída ao ]'vúnistério da Educação. 

Entendemos por isso que a reconfiguração do sistema, embora concebida pelo centro, está 

a operar-se a partir do espaço social que é possível ser definido pelos poderes locais e 

regionais autónomos. 

Confirmamos deste modo as hipóteses de partida e as hipóteses interpretativas 
formuladas 10 

Allalisando, por fim, o funcionamento do sistema à luz da teorização de Revnaud, a 

" As hipóses de partida são as seguintes: 1 Não obstante a alteração da ftlosofia do modelo, da morfologia estrUl ural 
( da mudança dr autoridades educativas, da instituição de espaços de regulação e de tormos de decisão participada, as 
poli ieas são deduz das a parti, de c)uadrus legais_centralmente definidos (Lei de Bases do_Sistema lducativo e leis 
oninári"s,), ser1 qu" a tcndcncia descendente se inverta, partindo de baixo para cima. 143 
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investigação confirmou uma regulação de controlo, evidenciada na normativizaçãü do 
sistema e a regulação autónoma nos processos de autonomia e descentrali7alão, 
confirmando-se o axioma da autonomia dos actores, hipótese donde partimos. 

Pejo contrário, não encontrámos evidência empírica consistente para confirmar a hipótese 

de uma racionalidade social no processo Je formação da regra, que mantém, na prática, a 
lógica legal-racional weheriana. 

Esta prática é de tal forma evidente yue não se conhece em Educação qualquer diploma 
cuja iniciativa tenha partido de proponente diferente do Centro, ideia que se reforça um 

a constatação empírica, evidenciada de forma unânime pelos actores entrevistados, de que 

o direito de audição não foi eficaz, visto que raramente se exerceu em tempo útil. 

Constatámos que as duas regulações: regulação autónoma e de cOlltrolo que se exercem do 
centro para a periferia e na periferia, respectivamente, são paralelas e não se articulaj'am 

num processo de regulação conjunta. 

'\ssim sendo, os resultados da investigação permitem-nos afirmar que, apesar da 

constituição de processos de regulação autónoma, de descentralização simbólica, de 
desconcentração c da criação de instâncias de regulação, o modelo weberiano se 

fragmentou, desregulando-se, sem inverter a tendência pesada de um: r~gulação de 

controlo, nem instituir um processo de regulação conjunta entre o poder central e as novas 
ordens locais. 

•\::; leis orgânicas, os costumes, os credos culturais e a ausência de tradição participatin da 

o,ociedade portuguesa contribuíram juntos para manter a herança cultui'al burocrática, 
revelando a incapacidade da máquina administrativa de se auto-reformar. 

/\~ circunstâncias políticas, nomeadamente a não criação das Regiues .'\c ministrativas, a 

falta de coordenação do sistema nacional e o conflito entre o interesse nacional, por 11m 

lado, e os interesses regionais e locais, por outro, determinantes na estratégia dos actc:res, 
parecem ter tornado inoperante um modelo instituinte de regulação social educativa, dallJo 

lugar a uma regulação política que se limitou a cristaljzar novas ordens locais ao nível do 

território. 

A verdadeira ruptura é de natureza conceptual no discurso político, pela aproxJma~ão 

estabelecida entre o político c o social, que se traduz na abertura do modelo à deci:;,lo 

política participada, para encontrar as melhores soluções para os problemas através do 

diálogo e da negociação e promover, em cooperação, o bem comum. 
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A ruptura significa também que o conceito de inovação organizacional não está apenas 
ligado à dimensão técnica e tecnológica, mas a processos e formas de gestão. 

A prática resultou, porém, numa reg14lação f14ncional de ge-i'tão das políticas, definidas pelo 
centro, operada pela democratização da Administração pela via da representatividade social 
institucionalizada. 

]\tIas não suscitou, nem organizou de forma consistente, no período estudado, a dimensão 
participativa, o que pressupunha articular a rede emergente de parceiros sociais educativos 
e os vários níveis de decisão e induzir a ruptura necessária com o processo tradicional de 
formação da regra pela via dos autores. 

o impasse registado no funcionamento institucionalizado do sistema de relações explica
se assim, na nossa interpretação, por um défice de participação e pelo facto da ideologia da 
democratização da Administração ter colidido com os limites da economla e com a 
burocracia, dando lugar à emergência de uma nOva problemática. 

É que esta reforma substitui a problemática da diferenciação funcional de esferas de accão 
autonomizadas que caracterizou as reformas da Administração, anteriores a 1989, pela 
problemática de coordenação funcional de organização em rede dos serviços autónomos, 
criados pela democratização da Administração (Beck,1998). 

7. CONCLUSÃO 

Identificamos duas tendências paralelas nos processo de autonomia e descentralização 
estudados: a persistência de uma regulação de controlo própria de um modelo de regulado 
administrativa que elege a organização como instrumento de regulação e uma tendência 
emergente de mudança de regulação autónoma, própria do modelo de regulação social que 
procura centrar a regulação na comunidade social e no seu projecto. 

Não afirmo que terá sido uma mudança no sentido da ortodoxia kuhniana, uma vc~ que 
essa mudança não afastou a racionalidade e as variáveis da burocracia. Isto é, o sentido 
descendente dl regra, a impessoalidade, a hierarquia e a instrumentalidade burocrática 
persistem. 

Essa mudança revela-se no impasse em que se encontra a regulação do sistema de 
administração e gestão escolar. 

J'~~;,amos perante um sistema sohrecarregado de burocracia onde começa a ganhar 145 
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consistência a ideia da ineficácia do modelo e da sua desadequação face às novas realidades 
educativas. 

~\.o mesmo tempo que os actores educativos e sociais, confrontados com a necessidade de 
mudança parecem despertar e tomar consciência de que essa só poderá ter sucesso, na 
medida em que os actores educativos e a sociedade ciúl organizada forem chamados a 

participar nas decisões politicas, instituindo-se por essa via um processo de regul;Jção 
sociaL 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas sociedades actuais, em resultado do aumento de fluxos de pessoas, bens, serviços e 
informação, os quais constituem traços marcantes da globalização, assiste-se a uma 
crescente diversificação cultural da população de muitos paises, nomeadamente nos que 
fazem parte da Comunidade Europeia, devido à presença de gentes oriundas de outros 
continentes e também da Europa do Leste. Os desafios que se colocam ao ensino da 
Geografia neste quaàro de crescente heterogeneidade social, cultural e étnica, são por 
demais evidentes. Contudo, nãu sào apenas os fundamentos paradigmáticos das reformas 
educativas que tal mudança põe em causa, mas sobretudo os pressupostos epistemológicos 
da Geografia que servem para justificar, por exemplo, os modelos curriculares vigentes. 

Daí que este nosso trabalho assuma como objectivo central a reflexão em torno do sentido 
a atribuir a alguns conceitos-chave da disciplina, tais como espaço, região e território, dada 
a necessidade de os redefinir à luz das novas realidades susciLadas pela glubalização, o 
intercâmbio cultural, as migrações. ~\lém disso, porque a Geografia escolar não se afigura 
capaz, em muitas situações, de dar resposta credível às necessidades e interesses dos jovens 
inseridos em contextos sociais complexos, propomo-nos apresentar igualmente algu1lS dos 
contributos que, oriundos do campo da educação geográfica, se afiguram como respostas 
adequadas para obstar a tais problemas e, simultaneamente, promover ao nível da Escola 
uma maior integração social e cultural. 

2. ESPAÇO, REGIÃO E TERRITÓRIO 

A componente locativa constitui elemento essencial do núcleo duro da Geografia. 
Elemento tradicional da disciplina, utilizado no passado segundo princípios que marcaram 
indelevelmente a imagem da ciência e que importa recuperar e reconstruir, já que na sua 
ausência a disciplina corre o risco de perder individuaUdade. O geógrafo localiza para 
situ'lr, localiza:)ara melhor compreender e estudar as configurações territoriais, isto é, 
localiza nào pIra introduzir um fútil elemento dc' erudição, para dar um nome e 155 
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coordenadas, mas porque sahe que muitas coisas se lhe seguem: assim, ele relativisa, 
diferencia, compara e situa, o mesmo ~ dizer, coloca cada fenómeno e processo nos 

contextos que lhe são próprios. A componente locativa dá expressão ao espaço e às 

relações homem-meio por referência a uma dimensão própria da superfície terrestre, 

evitando assim que estas se transformem em simples abstrações: revelando os lugares e as 

regiões, analisando os traços humanos nas suas distribuições e articulação espaciais. 

A recentragem do objecto de estudo da disciplina e a recuperação da sua unidade, 

processam-se através da reconceptualização de alguns conceitos tradicionais na ciência: 

lugar, rede, interface, fronteira, dissimetria, espaço, território, região, paisagem. A sua 

abordagem deve ter em conta: quer a sittlação geográfica, isto é, O conjunto de relações que se 

eSlabelecem com outros lugares, eixos, fluxos, espaços; quer o meio, encarado como 

ressonância nos lugares de dimensões sociais, culturais, politicas, económicaõ" ou naturais, 

que cm si próprias constituem sistemas complexos, estruturados e mais ou menos 

tlutuantes (Brunet, 1989). 

Neste quadro, a Geografia, partindo da localização, refere-se tanto ao estudo das 

distribuições como de parcelas individualizadas do espaço - as regiões, os territórios 

segundo princípios que atribuem aos grupos sociais a capacidade de perceber e actuar 

sobre o es,paço em função das suas vivências, das suas ~epresemações, dos s::us modelos, 

dos seus miLos, da herança de gerações anteriores. _\ Geografia e, por seu intermédio, o 
geógrafo, «deve tomá-los na sua dinâmica, procurando identificar os processos e os aCl(;re-:, 

mas com pleno conhecimento das lcis do espaço. Ele sabe que as acções sobre o eSIAço, 

por mais desordenadas que possam parecer, não se fazem sem regras deliberadas ou 

involuntárias. O espaço tem as ::;uas leis, que não são evidentemente ir dependentes da 

acção humana, mas possuem, pelo contrário, a sua lógica social» (Brunet, 1989: 96). ~ó ai 

é possível encontrar a unidade da Geografia: «nesse corpo central das leis, dac estratégias e 

das formas do espaço socializado, nessa exploração do Mundo comu território das 

sociedades» (idem: 96). 

As dimensões relativas ao espaço, a região e ao território encontram- se intimaml'nte 

Ligadas. A esse respeito, imporla reflectir sobre o que podemos designar por concepcão 

socio-espacial da região (Alexandre, 1995). _'\través dela pretende-se realçar a complexidade 

do facto regional, a dificuldade do processo de delimitação de unidades espaciais coerentes, 

a necessidade de se considerarem todas as variáveis que permitam repor o sujeito, actor 

social, no núcleo duro do estudo das regiões, de se realçar a importância do território 

enquanLO espaço vivido. O objectivo é, agora, o de construir uma Geografia «alenta à vida 

quotidiana», que ahorde a «substância das relações humanas a partir de uma leitura 

interiorizada dos vi\idos regionais para compreender como se põem em marcha os 

156 sistemas de valorização e respectivas territorialidades» (Bailly e Ferrier, 1986: 260). 
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Tradicionalmente, a Geografia Regional tem sido encarada segundo cnténos que vão 

privilegiando alternadamente factores de natureza ambiental, histórica, civilizacional, ou 

económica, de acordo com a postura epistemológica do geógrafo. Em qualquer caso, a sua 

adopção partiu usualmente das concepções próprias do imestigador e antecedeu um 

processo de "classificaçãu" das regiões em que raramente é possível rever os laços que os 

indivíduos, assumidos como actores sociais, verdadeiramente estabelecem com o espaço 

que ocupam. É esta dimensão de cariz territorial que a concepção sacio-espacial valoriza: 

uma territonalidade yue se «manifesta por sentimentos de pertença a áreas, a níveis 

geográficos diferentes e imbricados. Estas territoriaJjdades correspondem ao mesmo 

tempo às práti -as e às aspirações, já que essas áreas vividas são também espaços 

imaginários. Todas as relações sãu (... ) codificadas por sinais, rótulos, que lhe dão um 

sentido» (idem: "261), competindo à Geografia decifrá-los com o intuito de mostrar as 

ideologias espaciais, os fundamentos dessas imagens e Jas respectivas práticas sociais. 

No seu conjunto, estes pressupostos akrtam para a importância da noção de representação 

social na abordagem da região e para a anábse de alguns conceitos com os quai~ esta se 

pode relacionar: espaço-suporte, espaço de vida, espaço-representação e espaço vivido, ou 

território (Gumuchian, 1989). Desse modo, o recurso às representações sociais no âmbito 

da Geografia permite-nos retomar o sentido do conceito de espaço, que imbuído dos 

valores e dos ignificados associados a uma extensãu, nào puJe ser encarado como 

entidade neutra (Alexandre, 1995): 

•	 Espaço-suporte - entidade não qualificada, mas real, que se matcnaJjza enquanto suporte 

do sistema natural (conjunto dos elementos físico-naturais) que permite a sua 

caracterização; 

•	 E.rpaço de vida - fruto da accào das práticas espaciais que os indivíduos e os grupos ins

crevem no espaço-suporte; implica o reconhecimento da existência de lugares a que o:: 

sujeitos atribuem valor simbólico-ideológico, em função dos quais se verifica a 

estruturação do espaço no seu conjunto c se processa a sOClaJjzaçào (a escola, a igreja, 

o mercado, a fábrica, etc.); 

•	 Espaço-representação - construção individual, embora construída em contextos de interac

ção social, com relação directa ao espaço de \'ida, isto é, à diversidade e intensidade das 

práticas espaciais, mas onde intervêm também o imaginário, o sonho; 

•	 Espaço vil;ido - fruto do moJo como as várias categorias sociais percepcionam a extensão 

e os valores de um dado espaço; engloba simultaneamente o espaço de vida e o espaço 

representação, realçando os laços afectivos desenvolvidos entre os indivíduos e os seus 

lugares de pertença; adquire com o tempo o estatuto de tem/ório, criação situada entre a 

realidade e a sua representação e, dessa forma, ao mesmo tempo real e imaginária. 
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À Geografia interessa sobretudo analisar o espaço vivido e, por via deste, o território. De 

acordo com o significado que lhe foi atribuido, é possível verificar que este decorre da 

interacção de uma dimensão individual - efeito de vizinhanca, da proximidade, das 

comunidades, dos limites que permitem o desenvolvimento das práticas - e colectiva 
proximidade social pela qual se processa a integração na colt:cuvidade e nos seus valores. 

.!\. aceitação de uma tal distinção, leva a que no estudo do território se tenha que dissociar 

o significado espacial do Jl.R,lIiftcante social e, nesse sentido, se inverta a relação tradicional entre 

significante c significado (Baiily e Ferrier, 1986). 

Para tanto pode recorrer-se ao conceito de «marcadoD> e à possibilidade que este nos 

oferece de pôr em evidência a importância das relações entre o marcado;' significante e o 

território signifIcado e, desse modo, realçar a pertinência das clistinçõe~ já apresentadas 

relativamente ao sentido a atribuir ao «espaço». ( ) acesso à noção de territJrialidade que os 

sujeitos parecem exprimir nas suas práticas espaciais pressupõe, assi 'O, o estudo da 

evolução daê. relações entre os «marcadores», os significantes e os lugares significados: 

(Alexandre, 1995: 193) 

MARCADOR expeMênda do lugar 

(significante) (significado) (identificação e representação 
mental) 

NOVA IMAGEM 

/\ junção destas perspectivas salienta a importância que revestem as representações que os 

sujeitos constroem acerca da estrutura dos lugares e das suas significações culturais e 

sociais as quais, definidas em torno de componentes sacio-espaciais, permitem a 

idcntificaçãu de parâmetros de referência a partir dos quais se processa uma nova leitura 

do território e da paisagem. 

Por um lado, a classificação sistemática dos componentes definidores da estrutura do lugar 

e a análise das suas deformações num espaço absoluto - assim transformado num e~ Jaco 

relativo - permitem identificar quais os elementos de referência que cada sujeito p./ou 

comunidade utiliza na sua região e compreender as transformações resultantes das ~ua, 

práticas sobre o espaço. Por outro lado, a ligação dessas estruturas espaciai:; ao 

conhecimemo dos significamcs culturais que lhe estão associados (marcadores religiosos, 

culturais, ou administrativos), permite conceptualizar os territórios enquanto «espaços 

mentais significantes, interiorizados pelos habitantes, por oposição à exterioridade dos 

158 meios fora desses limites mentais. Cada território adquire então o seu se ,ludo através de 
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séries de propriedades funcionais (tipos de actividades, género de vida), simbólicas Ougares 
com prestigio, centros) e temporais (históricas, projectivas)) (Bailly e Ferrier, 1986: 262). 

Os territórios constituem-se como símbolos físicos e componentes de poder (Emmetl, 
2000). No mundo contemporâneo, a observação da natureza e Jo carácter das várias 
culturas, bem como das suas diferenças, fazem crer que os conflitos territorializados em 
torno da cultura constituem as dinâmicas fundamentais que modelam as pessoas e os 
lugares (Murphy e Johnson, 2000). Em resultado dos fluxos migratórios internacionais, os 
indivíduos cuja origem cultural se diferencia da do país de acolhimento criam o que euche 
(1999) desií!:na por uma identidade sincrética, pois o indivíduo que participa em várias 
culturas constrói a sua identidade pessoal única, operando uma síntese original dessas 
culturas. Por outro lado, as relações contínuas, mesmo de longa duração, entre grupos 
culturalmenLe diferenciados não levam necessariamente ao esbatimento das diferenças 
culturais entre os grupos e, por vezes, conduzem mesmo a uma acentuação da diferença, 
por meio da defesa simbólica das fronteiras identitárias que não são, no entanto, imutáveis. 
Baillye Ferrras (199') sublinham que hoje os indivíduos Sentem uma crescente necessidade 
identitária proveniente da complexificação crescente da sociedade, da sua globalização, ao 
mesmo tempo causa e consequência de uma deslocalização da decisão, do poder. Daí 
resulta a necessidade de identidade em relação a um suporte de identificação, o território, 
para compensar o enfraquecimento devido à urhanização e às migracões. Os mesmos 
autores afirmam ainda que a identidade é o território, mais do que qualquer outra coisa, 
quando o desejo do "lugar" se manifesta no indivíduo frustrado pela saída do território de 
origem. 1\ a verdade, os processos de globalização, de urbanização, associados à 
intensificação dos fluxos migratórios, interferem com os critérios de definição dos 
territórios. 

Definida de forma abrangente como a compressão espaço-temporal do Mundo e a tomada 
de consciência deste como constituindo um todo, a glubalização expandiu de forma 
dramática a escala e a percepção do estilo de vida urbano, alterando os parâmetros da 
relação entre o urbano e o não urbano, em suma, da relação entre territórios (Soja, 2001). 
A interacçãu entre o global e o local conduziu a uma difusão do fenómenu urbano c du 
processo de urbanização a todos os cantos do planeta e, simultaneamente, pelo menos à 
globalização parcial de todos os espaços urbanizados. Deu igualmente origem à emergência 
de novos conceitos, tais como «dcstcrritorialização» e «reterritorialização», no sentido Je 
ajudar a compreender a dinâmica deste fluxo bidireccional de efeitos globais-locais e do seu 
impacto no desenvolvimento económico urbano e regional c nas identidades territoriais, da 
escala global à escala local. 

No entanto, a remoção de obstáculos e a fricção provucada pela deslocação muockll da~ 

forças do mer ado, nâo origina obrigatoriamente a homogeneização dos sistemas 159 



territoriais, pois pode, simplesmente, multiplicar apenas as suas cone,-ões (Dematteis, 
2001). Os sistemas competem no sentido de capturar tais conexões, a ftm de atrair os nós 
das redes globais. b: a competição entre as cidades que engendra n vas formas de 
territorialidaJe. Se por territorialidade se entender a mediação simbólica, cognitiva e prática 
que os aspectos materiais dos lugares exercem sobre a acção social, é possível então 
também distinguir entre duas das suas formas 0VIurphy e Johnsoll, 2001; Dematteis, 2001). 

A forma tradicional, considerada como passiva, ou territorialidade negativa, diz respeito à 

demarcação e controlo do território. Mas a territorialidade estimulada pela globalização é, 
pelo contrário, activa, pois consiste na intensificação das condições e dos recursos 
potenciais dos vários espaços em processos de desenvolvimento local, por via da activação 
de jogos de acumulação positiva. De facto, é actuando sobre estas territorialidades que os 
sistemas locais interagem com o sistema global. "Jo entanto, é também verdade que 
interacções não reguladas podem produzir fragmentação territorial e polarização social, de 
que os conflitos Norte-Sul, as manifestações de xenofobia e racismo, e os 
fundamentalismos religiosos constituem exemplos. 

Brunet (1990) salienta que: o território é uma obra humana, um espaço apr priado e afirma 
mesmo lJue o homem tem geralmente vários territórios, ou mesmo uma multitude: para 
habitar, para trabalhar, para se recrear e mesmo para sonhar; espaços vividos e espaços 
sentidos; célula;:. locais e redes ramificadas. Diferentes culturas, diferentes espaços 
apropriados, diferentes territórios implicam diferentes modos de percepção do espaço, 
diferentes modos de o viver e de O utiJizar. 

Com a psicologia cognitiva os geógrafos aperceberam-se du carácter subjectivo, por 
exemplo da leitura de uma paisagem ou da delimitação de um território. Percepção 
diferenciada que se evidencia, por exemplo, através dos mapas mentais e é ocasionada por 
diferenças indiviJuais, sociais e culLUrais. Sublinham Bailly e Ferrras (1997) que a percepção 
é vitima de (l prion' culturais e que não existe uma só visão de uma paisagem. Deste modo, 
a enorme diversidade cultural que marca as sociedades de hoje dá origem a uma grande 

variedade de percepções espaciais, condicionadas pelas características de cada indivíduo, o 
qual dará relevo a diferentes aspectos constitutivos da paisagem, a diferentes símbolos, ou 
delimitará os seus territórios de pertença consoante a sua História de Vida. 

Esta perspectiva põe cm evidência o interresse actual relativamente ao modo como os 
grupos sociais pugnam, intencionalmente ou não, pela afirmação da sua identidade na 
paisagem, de tal forma que esta passa a adquirir uma identidade simbólica. A descrição e 
interpretação da paisagem com o intuito de revelar significados simbólicos - iconografia 
alicerça-se na ideia de que a identidade duma paisagem se exprime através de símbolos, 
embora numa lógica diversa da de alguns regionalistas, pois agora se valorizam sobretudo 
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o movimento de contínua compressão-expansão do espaço que acompanha a 

fragmentação dos territórios, fruto das migtações de pessoas, da importação e exportação 

de capitais e a transnacionalização de "árias formas culturais bem como das suas práticas 

produz, para além de situações de conflito e de uma espacialização desordenada, sobretudo 

uma justaposição de espaços incompatíveis (Katz, 2001). É esta crise de espaços e 

territórios identitários, de normalização de géneros e de estilos de vida, resultante do que 

pode ser designado de globalização das representações sociais, que coloca à educação 

geográfica os maiores desafios e demonstra até que ponto é imperiosa a sua renovação. 

3. O ENSINO DA GEOGRAFIA E O DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL 

Os geógrafos mediante o desenvolvimento dos aspectos culturais e humanista, da 

disciplina destacam o papel fundamental das estruturas simbólicas na percepção da 

paisagem. De igual modo, o ensino da geografia poderá afirmar as interrelações que se 

estabelecem entre os indivíduos, os seus territórios e a diversidade das suas práticas socio

espaciais. Uma vez que os sujeitos e os grupos projectam, pelo modo como utiJizam o 

espaço, as suas ideologias, os seus conflitos, as suas concepções sociais e as suas pertenças 

sociais e cultur:lis. Isto justifica um ensino que ligue não só a teoria ao vivido e que 

contribua tambem para () desenvolvimento cultural do aluno. 

Cultural refere-se a ideias, valores, processos e produtos que reflectem e influenciam o 

modo como as pcssoas pensam, sentem e vivem. \ dimensão cultural inclui a consciência 

e a compreellsão crítica da experiência vivida - o "contexto cultural" de cada um, assim 

como os dos outros, na sociedade. Palavras-chave incluem identidade, pertença e 

diversidade. '\ geografia tem um papel a desempenhar no desenvolvimento cultural dos 

alunos. Desenvolvimento cultural diz respeito a juízos críticos e distinções no contexto de 

todas as influên--:ias culturais que afectam o indivíduo. O ensino deverá ajudar os alunos a 

desenvolverem as suas capacidades e competências dando-lhes uma base mais segura e 

independente para desenvolverem o seu sentido de identidade, que pode ser multifacetado, 

o seu sentido de pertença, e para se relacionarem com diferentes culturas e grupos (SCA\, 

1997; Lambert e Balderstone, 2000). 

A figura seguime constitui uma Lentativa de resumir o desenvolvimento culLural c põe em 

evidência a forma como diferentes aspectos do conhecimento, capacidades e valores (o 

círculo interior) interagem com a noção fundamental de raciocínio crítico. O círculo 

exterior mostra as finalidades ou produtos pretendidos do desenvolvimento cultural. 
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sentido de identidade 

3 
tr smissão 

/ ltural 

ensãoraciocínio 
crítico" utros 
/ 5 
6 sensibilidade 

estética 
criatividade 

enriqueciment 
soai 

Desenvolvimento cultural 
(SCAA, 1997) 

1.	 identidade cultural identificar as crenças, valores, convenções e história que constituem a base das 

percepções e representações de identidade; 

2.	 influências culturais - reconhecer que cada indivíduo é afectado por uma variedade de influências 

culturais que sc f""em sentir a níveJ Jocal, regiona.l, nacionaJ, europeu, internacional e global; 

3.	 transmissão cultural - pôr em evidência de que modo determinados aspectos da cultura podem 

influenciar a forma como os indivíduos, comlLl1Ídades e sociedades pensam, sentem, cria.m, se 

comportam e vivem; 

4.	 evolução cultural - explorar corno aspectos inerentes às diferentes culturas interagem e mudam ou se 

mantêm inalteráve.is, incluindo o conhecimento de acontecimentos históricos e de personalidades 

notáveis e grupos específicos que contriblúram para a evolução das várias culturas; 

5.	 sensibilidade estética - experimentar e apreciar \ árias formas de expressão para desenvolver a 

sensibilidade estética; 

6.	 criatividade - analisar e debater crenças, ideias, sentimentos e accões através de diferentes formas de 

comuOlcação; 

-,	 raciocínio critico questionar, analisar e avaliar as suas próprias ideias e as Je outros inserindo-as num 

determinado contexto cultural. 

o emino da geografia, partindo das cl.iferentes percepções dos alunos po erá não só levá
los a analisar essas cl.iferenças perceptivas, mas também poderá contribuir para a sua literacia 
cultural. A origem do termo (Hirsh, 1987), refere-se ao conhecimento necessário a qualquer 

indivíduo, qualquer que seja a sua origem social, cultural ou étnica, para funcionar 
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é a cultura local, regional, étnica ou qualquer outra cultura). A ideia é que indivíduos com 

diferentes percursos de vida, mas que partilham a mesma nação, devem ser capazes de 

comunicar, não somente através de uma linguagem comum, mas também através de 

conhecimentos e informações, pressupostos e alusõe" culturais comuns que devem po':suir. 

A geografia tem uma comribuição a dar não só cm termos de dar conhecimentos de ordem 

locacional e informações acerca de acontecimentos mundiais significativos e processos, mas 

também poderá contribuir para uma comunicação intercultural que implica a necc;,:idade de 

ouvir e explorar diferencas de uma forma positiva. 

~ .1. A OG A A A 

Ao longo dos anos, as grandes metas estabelecidas para a Educação Geográfica t(~m 

sofrido uma evolução condicionada pelas alterações epistemológicas vividas na Geografia 

e pela difusão de novas correntes de pensamento ligadas aos diversos ramos das c:iências 

da Educação. o entanto, a observação de fenómenos seja directameme, nas saídas de 

campo, seja indirectamente, através da análise de documentos como mapas, diagramas ou 

fotografias, km-se mantido como técnica incontornável do ensino da Geografia. 

BaiUy (1995), a lrma que «o ensino da geografia tem como objectivo desenvolver as 

capacidades de observação e de raciocínio dos alunos, despoletar o seu interesse pelos 

problemas espaciais. FIes devem aprender a observar (descrição), a classificar (estabelecer 

tipologias), a estabelecer relaçoes entre os fenómenos (nível global), a explicar 

(particularmente para o passo dedutivo)>> (idem: 8'''''). 

Torna-se, pur conseguime, fundamemal que o professor Lenha uma ideia subre ayuilu yue 

cada um dos seus alunos ob,erva de facto, já que, a percepção espacial é muito variável de 

indivíduo para indivíduo, sendo condicionada por factores como a cultura, o meio social c 

a experiência de vida. 

Segundo Daudel (1996), o ensino da geografia tenta reconstituir as diferentes pai,:agens, 

explicar os fenómenos físicos e humanos na sua enorme diversidade. No entanto, esta 

reconstituição é condicionada pelo ponto de vista do seu autor, deixando transparecer um 

sistema de ,.alores, as suas referência, culturais e políticas. 

Nas últimas décadas, fruto do alargamento do ensino obrigatório e do acolhimento de um 

número significativo de imigrantes, assistimos, cm Portugal, a uma verdadeira massificação 

do ensino, tornando-se o público escolar cada vez mais heterogéneo. É, portanto, natural 
que no interior de muitas salas de aula encontremos tantas formas de ver e de viver o 

espaço próximo ou o longínyuo quantas as pessoas presentes. Assim, ao professor de 

Geografia caberão dois papéis: 163 
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Encaminhar os seus alunos através de um processo gradual de descoberta de processos de 
observação cada vez mais complexos, partindo do espaço vivido para o espaço longínquo; 

Ser capaz de aceitar a existência de diferentes percepções do espaço, conduzindo os :;cus 
alunos através de um processo de reflexão crítica que lhes permita cnriquec.;r c, 

evemualmente, reformular as suas representações espaciais. 

i\ssim, consideramos necessário, tal como refere Daudel (1996), implementar nas salas de 
aula uma didáctica de alteridade, que se deverá «centrar no ponto de vista do outro» (idem: 
4), passando por uma reflexão conjunta sobre os «territórios nas suas diversas vertentes, 

,obre as fronteiras no que respeita às suas elaborações complexas, sobre contingêlCias 

históricas e culturais nos aspectos variados, e sobre qualquer objecto geogd fico 
significativo das dinâmicas espaciais contemporâneas» (ibideiJJ: 4). 

Trata-se de criar um clima de grande abertura na sala de aula, onde todas as opllliõcs 

deverão ser escutadas, onde o confronto de ideias é uma constante, procurando favo "(xcr 
a pluralidade de discursos e estando atento às diversas interpretações pessoais ou socisi, da 
realidaJe. 

Na era da globalização em que tudo parece mais universal e uniforme, paraJoxalmeme, o 
individual, o particular, assumem uma importância crescentt. Há que saber ouvir dife rf" 11 te:; 

discursos sobre os espaços e a sua organização, aprender a descodificá-los e a confrontá
los, tendo sempre presente que qualquer discurso sobre o real mais não é do que uma 

interpretação possível da realidade. 

o confronto de interpretações no interior da sala de aula será um passo fundamental para 

que os jovens compreendam melhor a grande complexidade de que se revestem os 
fenómenos com expressão espacial, desenvolvendo a capacidade de análise e de síntese, o 

raciocínio crítico, atitudes de maior tolerância pelos outros. ~esla perspectiva, a Educação 

Geográfica deve, hoje, ter como meta dotar os alunos dos instrumentos conceptuais 
necessários para uma compreensão dos fenómenos com expressão espacial, tendo sempre 
subjacente o carácter subjectivo das interpretações yue fa7,emos da realidade, base 

indispensável para a tomada de opções conscientes sobre o modo de o utilizar e usufruir. 
No seu conjunto, estas perspectivas apontam para uma educação geográfica delineada em 

torno de quatro vectores estruturantes, através dos quais, mais Jo yue a transmissão do 

saber geográfico se pretende o desenvolvimento da capacidade de «pensar o espaço» 
(Hugonie, 1989; Desplanques, 1994; Alexandre, 1995; Lambert e Balderstone, 2000; 

h:~rrcira, 2001): 

1M 
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•	 Valorização da componente social- conducente à formação de cidadãos responsáveis, dota
dos de ferramentas conceptuais que lhes permitam compreender as rdações entre o~ 

grupos sociais e o meio, as situações de conflito, de concorrência, as crenças, os modos 
de percepção do espaço que podem induzir tomadas de decisão mais ou menos 
racionais, mas sempre complexas e subjectivas; o estudo dos elementos físicos deve 
integrar-se numa análise de cariz globalizante, numa opção temática suscitada pela 
relevância dos constrangimentos ambientais face às situações educativas propostas; 

•	 Valorização da abordagem sistémica - através da qual se procura pôr em evidência a multi
plicidade das relações que sustentam ou explicam uma situação, uma distribuição, uma 
evolução, estruturadas em sistemas dinâmicos que funcionam segundo processos que 
não devem ser reduzidos a quaisquer formas de causalidade determinista, dada a 
diversidade das escalas Je análise e dos factores de interferência; 

•	 Valorização da componente conceptuol- que permita dotar os alunos de um quadro conce
ptual hierarquizado e categorizado segundo rUveis de abstração, mas que evite as longas 
descrições, a apresentação de tipologias, a preocupação com a aquisição de um 
vocabulário excessivamente detalhado que rgramente se utiliza, ou aplica, a novas 
situações; 

•	 Valorização de um ensino assente na rea/idade- como forma de promover na prática educativa 
a reflexão sobre os grandes problemas que afectam as sociedades humanas, de avaliar as 
consequências das práticas sociais sobre o espaço e a influência de novos factores de 
contingência, de desenvolver uma consciência cívica atenta às grandes questões do 
desenvolvimento, da desigualdade, da preservação do ambiente e do património; para 
tanto afigura-se essencial evitar o ensino enciclopédico e factual, yue por tudo pretender 
abarcar se afasta da realidade que os alunos percepcionam fora da Escola (na qual 
assentam as suas representações e hipóteses explicativas). 

Mais do que a negação das dimensões tradicionais da Geografia e da educação geográfica, 
desde sempre associadas às questões Ondc?, Qurmto(, Como?, pretende-se um ensino em que 
se atenda à forma como os alunos pensam o espaço, o imaginam, o representam. Tralando
se de sistemas de referência, de esquemas fortes e muito estruturados que os aJunos vão 
gradualmente construindo, é importante quc na prática educativa se explore e aproveite o 
conteúdo dessas construções mentais com valor Je teoria. Caso contrário, não só o ensino 
perderá grande parte da sua relevância, como os esforços dos professores se acabarão por 
revelar infrutíferos no seu objectivo de difundir informação, quc nunca será integrada e 
utilizada enquanto instrumento de verdadeiro conhecimento. 

165 



3. Educação em Ciência 

4. CONCLUSÃO 

A crescente multiculturalidade das sociedades da Europa Ocidental, como é o caso da 
portuguesa, tem contribuído para uma crescente heterogeneização das escolas, onde alunos 
de diferentes origens culturais, diferentes espaços vividos, diferentes territórios 
p'_'rcepcionados, se encontram lado a lado na sala de aula. Torna-se deste modo necessário 
que os professores tenham em conta essa diversidade cultural a qual se espelha em 
diferentes modos de conhecer os outros, de apropriação dos espaços e dos territórios de 
"ida (na acepção de R. Brunet, 1990), de percepção do espaço vivido e mesmo do espaço 
imaginado. Como referimos anteriormente, o ensino da Geografia deverá contribuir para 
o desenvolvimento cultural do aluno, através do acesso a conhecimentos e informações 
sobre os diferentes grupos culturais e sobre o território, assim como para o 
desenvolvimento de valores e atitudes, do raciocínio crítico, cuntribuindo para reforçar os 
sentidos de identidade e de pertença, para a compreensão dos outros e para o 
enriquecimento pessoal. Uma melhor apropriação do espaço, grande finalidade da 
Educação Geográfica, implica o desenvolvimento das capacidades perceptivas dos alunos 
numa óptica de aJteridade, de aceitação da diferença. Esta concepção da Educ'1ção 
Geográfica justifica um ensino que ligue a teoria ao vivido, envolvendo o aluno na 
construção do saber e levando-o a interrogar-se sobre o meio envolvente e de que moelo a 
pertença cultural, a ideologia e o sistema ele "alores influenciam o seu modo de agi: no 
espaço. 
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Early S ience Education: Exploring Familiar 
Contexts to Improve the Understanding of Basic 
Scientific Concepts 

Yr. Luísa Veiga 
Isabel P. \iIartins 

1. ABSTRACT 

This study lies on the belief that Science Fducation is a fundamental too! for global 
education and that it must be introduced from early years in formal schooling as a first stcp 
to a scienti6c culture for ali. 1'he question is to make clear what to learn and how to tcach 
on twofold basics of children mativation and conceptual usefulness. 

A didactic strategy for developing the learning of conccpts such as dissolution and floating 
ii) water was conceived in an in-service course invo!ving 90 ponuguese primar) school 
teachers. About 1800 pupils participated in the validation of that strategy in 90 c1assrooms. 
The adopted strategy was based upon an experimental wark approach, using everyday life 
contexts which are familiar to children (to suck sweets and to observe the behaviour of 
fruits and vegetables on water). 

The main steps of such a methodology, as weli as some children lcarning outcomes, are 
here presented and discussed. 

2. SCIENCE EDUCATION AS A COMPONENT OF GLOBAL 
EDUCATION FOR CLTIZENSHIP 

::;oc aI changes that are occurring on a world scale at the end of this century have effects 
ou c::onomic and organiL:ationallife, which inevitably have an influence on the ways and 
mC'aos information and knowledge are disseminated. 

Ir is ,his increasing dissemination which today aliows us to have a greater and more global 
awareness of the world, of societies and of their differences and contrasts. However, it 
also ·.11l0WS tiS to be aware of the similarities as far as basic educational needs are concerned 

for )etter man;-tgement of the availahle resources and the search for solutions to 
inrc:cnational pf(lhlems. Included in these problems are the overpopulation of the planet, 169 
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the scarcity of food, the overexploitation of energy resources and of the sub-soil, the 
spread of epidemies, the degradation of the environment, the drug trafficking and so on. 
These problcms require coumries to act in concert to maintain equilibrium in the world 
(pNUD, 1999). 

The resolution of these problems, despite the fact that they rest on economic interests and 
politicai decisions, cannot fail to take into accoum the scienti6c knowledge which exists 
today about their possiblc causes and consequences. Notwithstanding, science itself does 
not always elect the solving of these prabiems as its most importam concern, because 
scienti6c knowledge increasing depends on finance dispensed by people who are not 
always concerned only about the truth or what is good. 

Indeed, scientific-technological developmem is neither linear nor independent of the 
dominam social and educaI values at any momem in time. Similarly, a scientific view of the 
world is not the only one possible. However, in order to solve a great number of quescions 
the importance of scienti6c knowledge cannot be ignored. Only science can pravide a basis 
fram which the cffects of technolog) on the environmem can be evaluated; onl)' science 
can help to find solutions for the safety of the planet; finalJy, only scientific methods wil! 
alJow sound judgements to be made on questions that are internacional, nacional and part 

of people's daily lives (Rutherford and Ahlgren, 1990; Hodson, 1998). 

Ir is witbin this framework that the importance of the personal anJ social educacion of 
individuais is seen, including a sciencific-technological component without which this wil! 
not be achieved. 
Therefore, it is suggested that every individual should have sufficient sciencific
technological knowledge to make possible the understanding of some importam 
phenomena in the world and to take democratic decisions in an informed way, from a 
position of shared social responsibility. This position, although a widely defended and 
acceptcd principie today, neverthdess raises problems about the means and extent to which 
It can be acbieved. 

Evcn though formal education represents only one part of each person's access to 
information and global eJucation, this does not diminish the responsibility he/she has in 
contributing towards social demands. The question which is put then is that of defining 
the boundaries of scientific knowledge proper for the school context, in such a way as to 

contribute towards the individual sciencific culture and as a foundation for each person to 
build on the development of tbis knowledge. 
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3. EARLY SCIENCE EDUCATION lN SCHOOL 

The need to promote basic scientific-technological education for ali since the first years of 
school has been a common theme for the vast majority of rcsearchers and eJucators in the 
light of the above. It is from th.is perspective that it is argued that primary school \\ ill 
always have to create some understanding, even if simplified, of the process and nature of 
science, as weU as the developmem of a scientific attitude towards prablems (Harlen, 
1992). One of the functions amibuted to tms school leve! is to promote useful learning 
which makes sense to the rupils, as opposed to the simpie acquisition of facts wmch is ,tili 
defended by some. 

The latter suggest that science is difficult tu teach and to learn; that some more complcx 
concepts can only be taught at more advanced levels of schooling; that there is an 
unalterable hierarchy of Leaching concepts; that scientific knowledge is mainly the 
understanding of some concepts where learning contexl are not relevant because those are 
supposed to be applicablc in much more situations than these. 
However, na increasing number of authors defend that science teaching must be organised 
around the situations dose to reallife, in which pupils can understand the value of their 
lea-ning and the application of scientific knowledge (Ayala, 1996). 

r:ctainly, in the last few years research in Science Education has shown the need to revise 
lhe epistemologicaJ basis of its teaching, particularly in the earJy years, in arder to facilitate 
me'e adequare interconnection amongsr theory, observation and experimenration in 
e!assroom practice. 

ln the first place th.is implies the recagnition rhar pupils have ideas ar "informal theories" 
abour many of the areas that formallearning covers and which affect the interpretation of 
daily phenomena. Teachers shauld be aware of these ideas, because they can be or lead to 
"alternative conceptions" wmch, because they aften diverge fram acceptable scientific 
concepts, function as epistemological obstades to thc construction of new knowledge. 

Secondly, it is recognised today rhat young people avaid science, considering it a dosed and 
dogmatic area of knowledge. To combat this position requires adopting contextualised 
teaching fram the beginning, in which the importance of daily lifc is a fundamental aspect. 
ln this way teaching should, on the one hand, concentrate un relevam personal and social 
themes and, on the other hand, be flexihle enough to adapt when conditions change 
(pedretti and Hodson, 1995). 

Thirdly, ir is now recognised that fram very carly children should he involved in 171 
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experimental aetivities in distinet areas and for clear aims. ln dfect, ehildren ean develop 
from merdy man.ipulative anel sensorial knowledge to the establishment oE causal relations 
and even to an interpretation oE those relations through explanatory models (Sá el aI, 1996). 

This last principIe, with its unavoidable relationship with the two forme r ones, eonstitutes 
the basis of the devised primary sehool aetivities here presented. 

4. EXPERIMENTAL ACTIVITY AS A SUITABLE METHODOLOGY 
FOR EARLY SCIENCE EDUCATION 

Experimental aetivity is nowadays taken to be fundamental in the lcarning of science by 
the majority of (if not ali) researehers and teachers. Nevertheless, this position, whieh is 
more or less general1y aceepted, does not imply identieal understanding amongst those who 
dcfend it (\Y'ellington, 1998). 

For some of them, the physical involvement, like objects and materiais manipulation i.n the 
classroom, represents, in itself, a means and/or a type of lcarning with educational value. 
A great variety of types of praetieal work coneerning the exploration of methods and 
techn.iyues (for cxample, weighting, measuring, using a pipette, filtering, preparing slides 
for microscope, building electrical circuits...) is based upon this point oE view. Those who 
takc this position tend to use diverse means i.n order to improve manual teehn.iques to 
increase the rigour of the results ohtained. Tak.ing as an example the determination of the 
mass oE an object, eoncern is focused on finding the answer using different kinds oE seales. 
ln the sarne way, the measurement oE the volume of a liquid would be done by using 
graduated flasks, test-tubes, burettes and pipettes, in order to prove that the physical 
quantil:y value depends on the instrument used. This position also leads to the idea that for 
eaeh sehoollevel there is a eorresponding level uf correet measurement and, consequently, 
that there is an appropriate type oE too1. 

Although it is reeognised t11at the various tools are not equal1y appropriate for diffe:cnt 
leveis, it does not make sense that this eoncern is assumed as the foeus on learning about 
the concepts involved. Besides this, such a position inevitably leads to the idea of "correet 
equipment" for each school leveI. 

Others exist, however, who defend the learn.ing oE methods and techniques as a means of 
giving answers to questions for which they are fundamental. ln this group, tere are various 
understandings coneern.ing the nature of these questions. For some people, the aetiv Lies 
are oE a markedly aeademic nature, as the case of the verifieation oE mass eonservation in 
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vele :ócies have travelled when they come to resto 

Othr:rs prefer activities which put in evidence the inadequacy of pupils' alternative 
coneeptions, which is thc caSe with the belief that mass varies during a change of state. 

Yet others se1ect activities which allow solutions for problem-situations generated in 
familiar contexts, as is the case in the ca1cu1ation of the minimal distance that two moving 
vehicles shou1d maintain between each other so that, if the first one stops, the secood can 
stop without hitting it. 

But experiment:ll activity has started to be brought ioto ql1estion for other reasons. Por 
some educators there is no one unique means of experimental work which should be given 
priLi~ of place..nstead, there is room for diverst.: forms according to the aims of what is 
being done. Thus, ir is possible to see some value in demonstrations given by the teacher 
when dt.:aling with such things as the manipulation of dangerous objects and materiaIs (like 
the '-eaction uf sodium with water). However, this would not be a defensible position in 
the:ase of the neasurement of the volume of a liquid with a pipette, where pupils ability 
could only be developt.:d through direct manip111ation. 

From the epistemological poiot of view, experimental work can also be seen through its 
relationship to the theoretical conceptual domain. Some use it to check laws and principIes 
previously covered, whi1st others defend it as a mcans of rcaching them. There are aiso 
those who emphasise thc need for investigacive experimental activities, organised in such a 
way that the searching of solutions for problems, as well as the formulation of hypotheses 
and the design of experiments are defined by pupils with thc help of the tcacher. 

We consider this last perspective to be the onc which gives most educational value to 

experimental work, the on1y one which permits to reply to questions that theory does not 
resolve alone and which allows pupils to recognise the nature of scientific activity. 

The question which now arises is the conception of activities that, bascd on thc logic 
mentioned above, can be relcvant and usefu1 for pupils learning. This is where the choice 
of contexts familiar to the pupils is fundamental, assuming that the problem-situations to 
investigare havc a conceptual framework. 

Thi:; principIe, applicablc to Scicncc Education in general, becomes almost obligatory 
when thinking about the first years of schooling Oohnstone, 1996). 1"or children at this age, 

Discovery learning comes in thc laner cmpirical position which, dcspilc being around for 30 years, is stil! frequently 

~ ln 
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the idea of familiar contexts must be understood as something in their personal lives, 
namely concerning relationships with objects, phenomena, places, living things, ... fram 
thcir dail)' lives. 

These are Lhe basic ideas which guided the choice and organisation of the activities that are 

presented in the next secciono 

5. SOME EXAMPLES OF EXPERIMENTAL ACTIVITIES USING 
FAMILIAR CONTEXTS 

ln the first years of schooling, it is usual and makes sense to explore the concepts which 
alJow the understanding of materiais and objects behavioL1t when in contact with water. 

\'(7ater is an indispensablc substance for life, whether for its direct use (food, personal 
hygiene, c!eaning, ...) or for irs use in indust!)', agriculture, in pastimes anel leisure, or even 

as a means of transporto Irs multi pIe funccions probably make ir one of the substances 
children know best. Its abundance also leads to the idea that liguids in general contain 
water (Driver el a!, 1994). On the other h;ll1d, the term water is used ln dail)' life to designate 

thing~ which reaUy are a(lueous solutions (seawater, tapwater,...). 

'1'he gn:at number of phenomena associated WiLh the behavioL1t of materiaIs in water, as 
is the case wirh disso!ving and floating, juscifies children starting with understanding these. 
'1'h(' accivities described in this paper were experimented in the classroom !lith pupils fram 

6 to 8 years old and tried to develop aspects related to these rwo concepts2
. 

As far as dissolving is concerned (Activit)' 1), pupils had the opportunity to understand, for 

example, the importance of the volume of the solvent, the importance of the mass of 
solute, the importance of mixing, the importance of the state of division of the solute and 

2 The activities were deve/opeel in 1998 through workshop training sessions which lasteel eight ours each on an in
service for primar)' school teachers rraining course (three groups of 30 teachers per graup). 
Teachers taught in a total of 19 official Portuguese primar)' schools from different regions anel social settings. 
The eliscussion in each group anel \Vith the 3 researchers/ trainers alJoweel each teacher to: 
recognise their own ideas and conceptual clifficulties; 
compare different views on the usefulness anel coneluct of experimental activit)'; 
foresee possible difficulties for the pupils \Vith the themes under focus; 
construct record sheets to use in the c1assroom; 
differentiatc leveIs of ability in experimental acrivity in accordance with dle school year of the pupils; 
deepen their scientific knowleclge in the areas üf the course. 
ln this training course no rigid rules abollt the carrying O\.1t of activities in the c1assroom were set out. Neverthcless) 
each teacher was required to procluce a final rcporr of the work clone, inelueling pupil recorels. 
The evaluation of rhese records, whether in individual files or on posrers producecl together \Virh each e1ass, provieleel 
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what kind it is. 

ln the case of floating (Activitl' 2), there is room for the cxploration of some factors that 
condition and do not condition the behaviour of objects in contact with water and also 
with other liquids. 

For each of the cases, the teacher chose one of pupils real-life situations which is common 
1Q heir dal'- to-dal' lives and whcre thc respective concept is important for the 
understanding of the phenomenon. 

This siruation was plal'ed out bl' the pupils in the classroom as a starting point for the 
subsequent activities. At this stage there was-no instruction given by the teacher, so that 
pupils behaved as thel' woulel normaUy. From this poinr on, activities were controlled by 
the teacher, inclueling the elefinition of problem-questions, the ielcntification of 
inelepenelent variables, the construction of hl'potheses, the planning of expcriments to test 
these, the carrying our of these plans anel the answers to rhe initial quesrions. 

These answers leel to the formulation of new questions which rhe initial problem hael not 

l'et raised. 

6. ACTIVITY I: DISSOLVING A SWEET 

Ali chilelren fro,n an carl)' age like to suck sweets and have already noticed that ir is possible 
to take differer t amounts of time to eat a sweet. 

The act of sucking a swect is simultaneousll' a pleasure for children and a siruation in which 
dissolving takes place. There are, however, some differences between the real siruation and 
the academic eontext of testing and control of dissolving sugar in warer. These cl.ifferences, 
which do not substantiaUy divide one context from the other, permit the understanding of 
the ehange from the real to the laboratorl' context and vice-versa. 

Teacher gave each of the pupils a sweet and asked them to suek it, without other
 
insttuctions.
 
Teacher observed pupils cl.iscreetll'. When he/she saw thatsome of them had already eaten
 
the sweet start'd a series of questions:
 

"IFho has alreaefy finished the Sll'eet? " 

"W'ho stil/ has some left? " 175 
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"Wh) halJe some of jOtt alreacly finished and otbers notr" 

These ljuestions intended that pupils focus on trus fact in order to find an explanatio L for 
it. This is where structured activities began and foUowed a scientific memodology. 
Teacher began by lislening to the answers pupils gave to the ljuestions asked. Here are 
some examples: 
"I ate the JJJbole SJJJeet because I sucked it qttick/y"
 
"] ate it ali became I bit it"
 

"I ate it ali because I moved it around in my motlth a lot. "
 
"I still balJe C7 little became I didn 't move it arotIJid much"
 

"I .rtill bavM 'tfinisbed it becatm I on/y Stlcked it C7 feUJ time.r"
 

Each of the answers aUowed teacher to use it to explore the factors that affecI the 
dissolving of a sweet in water. 

Q J C; ONS FOR INVFS TIGA T10N 

Teacher systematised the reasons mat pupils presented as jusrifications for having finished
 
ar not having finished eating me sweet.
 
Terms used by pupils were discussed and then transformeJ into lhe respective terms used
 
in scientific language:
 
"bit)) - divided imo smalJer pieces/crushed, ground down;
 
"moved around" - mixed;
 
)).rucked" - added solvent.
 

From this point on pupils were able, with the help of the tcacher, of identifying factors
 
wruch influence the time it takes to dissolve a sweet in water:
 
lhe size of me sweet;
 
the type of sweet;
 
the state of division of the sweet;
 
the volume of water;
 
the movemem of the system sweet-water.
 

Each of thc factors corresponds to an independcnt variable whose effect on the dependem
 
variable (time to dissolve) can on1y be evaluated by controlling thc other variables.
 

Each factor allowed the formulation of a specific question (by the teacher) and of
 
hypothesis to explain it (by the pupils), which basically come from the everyday life contexl
 
preyiously explored. Some examples of these questions are:
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Q ESTlON 1: Does it dissolve more quick1y (in less time) a smalJer or a largcr sweet?
 
Q ESTlON 2: Do ali the sweets take the same time to dissolve?
 
QUESTlON 3: Does a whole sweet take the sarne time to dissolve as a crushed sweet?
 
QUESTlON 4: Does the amount of water the sweet is put into affect the time it takes to
 
dissolve?
 
QUESTlON 5: When you move a sweet around in water does ir take more or less time to
 
dissolve?
 

EXPERIME T 

Each question deals with the study of a different independent variable in the process of
 
dissolving. Because oE this, ir is essential that the children recognise that the answer to each
 
of these questions will only be valid if the experiment is conducted keeping the other
 
variables constant.
 
This control demands the experiment to be carried out in a laboratory setting in which ir
 
is possible to evaluate:
 
the time taken to dissolve (using a clock or a chronometer);
 
the mass of solute (using weight scalcs);
 
the division state of the solute (using a mortar);
 
the volume of soJvent (using graduate cylinders or flasks);
 
the motion of the solute-solvent system (using a stirring rod).
 

Based on these principies, an experiment was designed for each of the queslions (with the
 
help of pupils) and carried our by them. Thc colJected data were recorded, interpreted and
 
discussed.
 
For each experiment the planning board model fiUed in by children was rhat put forward
 
by Goldsworth. and Feasey (1997), which involves the foUowing steps:
 
what we are going to change (independent variable being stuJied);
 
what we are going to measure (dependent variable chosen);
 
what \Ne are going to keep the same (independent constant variables);
 
how we are going to record the data (list, table, graph, ...);
 
whn equipment is needed (sweets, flasks, water, cylinders, scales, clock, mortar, rod, ...);
 
wh, t \lo'e think wili happen (preview of results).
 

ln TaGle 1, the application of this mode! to lhe five questions is presented.
 
Afl~r each of the fivc experiments have been carried out, pupils were invited:
 
to i: xord data (the time to dissolve completely each sample) in the second column;
 
to (ompare the recorded data with they thought it would happen;
 

LO r·roduce ans'vcrs to the quC'stions they started with (which led to the experiments);
 
to !:ivc new prdictions for lhe new questions arising from the cxpcriments.
 177 



3. Educação em Ciência 

HILDR ARN NG U ME 

The experiments carried out alJowed pupils to test that:
 
'rhe larger the mass of solute (the sweet) the longer the time needed f r it to dissolve
 
compkLdy (Question 1).
 
Different kinds of solutes (sweets) take the sarne time to dissolve ar not (Question 2).
 

The greater the division of the solute (sweet) the less time it takes to dissoh-e completely
 
(2uestion 3).
 
The greater the volume of solvent (water) the less time it takes to dissolve completely
 

(Question 4).
 
The more agitated the system the less time it tak·.es to dissolve completely (Question 5).
 

These results should be considered valid within the limits used in the experimentation (a
 
certain saIute; a certain solvent; a soiute-solvent relationship within the limits of solubility
 
of this solute in this solvent at room temperature). ror this reason, it is indispensable that
 
teacher has previously tried the required amount of sohent.
 
After understanding the meaning of these results (still in a cause-effect relationship), pupils
 
were involved in the construction of new predictions as:
 
"How cotdd IPe reduce the tillle necessmy to dissolve o S7lJeet by ha!f?" 

Some answers given were: 
",rtirril1g o lo!... "
 

"crttshing... "
 

"tlsing more I})oter. .. "
 

Pupils were also able to predict the results coming fram the conjugation of two ar more 
of these factors. 

7. ACTIVITY 2: FLOATING POTATOES AND APPLES lN WATER 
VE:RYDAY L1f-E: CON fE:X f 

The preparation of food at home is familiar to children fram very early n and, because 
of this, can pravide a favourable context through which to observe the behaviour of 
objects. For example, ali children wiU already have seen that potatoes wher placed in water 
sink and that carrats, turnips and appies fIoat. 

elA ROOM eON EX 

ln a deep container with a lot of water, teacher placed an apple and a pot'lto (bigger than 
178 apple) and asked pupils to observe. 
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Teacher asked why it is that the apple floats and the potaLO sinks. - Answers from the pupils 
were like this: 
"the potato'ú beaZ'ier tbarl tbe app!e" 

"tbe potato is bigger than tbe app!e ". 

These replies allowed teacher to question pupils about the reasons these objects float/do
 
not float in water.
 

With the help of the teacher, pupils listed the factors that the) believed influence fluating:
 
the mass of the object;
 
the size of the object;
 
the height of the liquid in the container.
 
For each of these factor, (independent variables pm forward by the pupils) a specific
 
question was formulated, lhe answer to which required a fair-test experimento
 

QUESTION 1: Does lhe potato sink because it is hea"ier than the apple? (this is the same
 
as: does the apple fioat because ir is lighler than the potato~)
 

QUESTION 2: Do big and small potatoes always sink? (this is the same as: do large and
 
smali apples always float?)
 
QUESTION 3: Does the height of the waler in lhe cootainer affect whelher lhe
 
apples/potatoes fioat/sink?
 

These questiom were answered by the pupils in a wa} that is scientiftcally unacceptable. l'or
 
instance, answer to questions 1 and 3 was frequently affirmative anel negative for the
 
question 2. It ic importam to design the experiment in such a way to prove the legitimacy
 
or not of these predictions.
 

As in Activity 1, the experimentation foUowed the scientiftc mode! fair-testing. ln ali of the
 
questiolls, the dependent variable is the behaviour of an object in water (floating/sinking);
 
the independent variables to he tested are the mass (question 1), the size (question 2) and
 
the depth of the liquid (question 3).
 
ln Table 2, the summary of the experiments is shown.
 

C l R l A lNG OU r OM 5 

The experiments carried out allowed pupils to test that: 
• Whatever the mass of the potato, ir will never Boat in water (2uestion 1) 179 
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•	 \XIhatevcr thc size/state of division of the potato, it wiil never float in water (Question 
2) 

•	 \XIhatevcr the height of thc water or the depth of thc container, potato wilJ never float 
in water (Qucstion 3). 

Pupi.ls could therefore conc1ude that floatation does not depend on thc mass or sizc of an 

object, nor the quantity or height of water used. 
\XIhen faced with the question "lvhat does thefloatation of an object depend on?': pupi.ls frequently 
tended to rep!y that it depends on its nature ("itf/oats because it is app/e ,;. "it sink-s because it JS 

potato"). 

It is not an easy task to explain the phenomenon to smalJ chiJdren. It could nevertheless 
bc shown that the behaviour of an object a!so depends on the kind of liquid it is placed 
in. Taking up the case of the potato once again, it is sufficient to place diffcrent sizcs of 
potatoes in very salty water to be ablc to see tnat mey al1 float. 

It is through these diffcrent behaviours of potatoes in liquids (water and alry water) that 
pupils begin to understand the phcnomenon of floatation. At this point, they prove that 
floatation always depends on the system object-liquid and that the exrlanation cannot be 
based on looking at onl)' one of these two parts. 

8. CONClUSIONS 

The written and oral reports presented by me teachers involvcd in the activities alJowed us 
to draw important conc1usions about me dcsi.rable innovation in the teaching and learning 
of primary science. 

(i) The joint development (by researchers/trainers and teachers) of activities to bc carried
 
out with pupils in thc c1assroom seems to be an enriching methodo!ogy which increa,cs:
 
the personal and scientific education of each teacher;
 
the recognition of their own scicntific-didactic difficulties;
 
thc degree of emotional involvemenr in their work with pupils;
 
the confidence that they acquire to face new situations.
 
(ü) The carricd out activities reinforce the idea (not aJways accepted) that evcn very young
 
children may Icarn concepts and scientific procedures which are traditionaily reserved for
 
oJder pupils.
 
(w) The choice of contexts familiar to pupils, as a starting point for me formulation of
 
problems concerning curriculum subjects, seems a promising, useful and motivating waj! to 

180 promote the learning of concepts w.i.th which they are associated. 
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infiuence of tate o IVISlOn:-Q3. The-r- S ~ "-IIden, -r 

mass, volume of slUte of I morta r) I is broken up 
h d' . . 1 whole swcet, 1 I
 

t e LVISIOI1 dividcd into 3 or
 water and division Df mos! dissolves 
agitalion of the each sample firsr"stat~ of s\Veet 4 ieces and I
 

o~ tIme t~o a:other crushed I system (b) __1(c) I
 
dissolve (e) 

-- --i- --T 
151Type of sweet, column: idem(+ "lhe one wi/h 

II 
mass, state Df volume of measuring mos! waler wi1l 

Q4.1l1e Volume ofwater: Idem 
ínfluence Df 3 different 
the volume of divisiol1 and water used i, cylinder) dissolve 
waler on time I quantities af agitation af lhe	 each test (c) firs!" .. 

water in the
 
to dissolve proportions
 Isystem (b) 

I~ I TYPeofswee~	 l"column:~ ~----;"c-w--;h-e-n->-'o-u stir 'Q5.~ T lidem--
influence Df I SJ..i.rrillg; , mass, state of I state Df Tictem-- ir more, iI 
lhe agitation of 1 system no division and agitation af dissolves more
 
lhe system on stirring, 1 stirred volume Df lhe the systeml quiek!y"
 
tilne to occasionally and water (b) (c)
 
dissolve 1 stirred
 

continuously (g) 

--'-- -----+ --' 

(a)	 Children should understand thatthey are dealing with three different quantities ofthe sarne material. 
(b)	 - Type ofsweet refers to brand, colour, flavour, . 

- State of division. rekrs to the number of pieces of each sample 
- AgitatioD of the system refers to lhe oplion taken whether to cause movement (or not) of the solute and 

the solvent (iI could be a lot, Iittle or none). 
(c)	 The data can be organjsed ínto a lable wílh two columns, in which the 2

nl 
refers to the time necessary for 

the sam pie to completei)' dissolve. Tt can onl)' be filled in afieI' the experimeot. The I" column refers to 
pJanning, so it should be fiUed in pJior to the experiment. 

(d)	 Children ,hould understand that only the kind of material is different (for example, colour, brand, ... ) 
(c)	 Children should stan with 3 sweets which are whole and lhe sarne, divíding [WO of them i~ different part~ 

using a martar. 
(f)	 Children wjJI have to use sweel samples that are the sarne in terms of type and division stal . 
(i)	 Children will use sweet samples lha! are lhe sarne in term~ of rype and division slate, the djfference being 

in what they do afier the addition of solvent (stin;ng ali the time, somelimes Dr never). 
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-
EXPERIMENT LlESIGNED FOR: IWhat wc test Whal we predicl 

QI. The influence af lhe mass af lhe 
object 00 tloatati( n 

The behaviaur af an apple and 3 "che apple will floac n 

potatoes (higgerJ lhe sarne mass, •me biggesc pataco will sinkn 

and smaller lhan lhe apple) in "polaloes of lhe sarne size and smaller 
watcr than lhe al!R1e \Viii floal" 

Q2. The jnfluence af lhe size af lhe The behaviour of potatoes in •che whole pataco will sinkn 

objcct on floatation watcr (whole, halves, in small "the halfa potato mighl float/nol 
pieces) floal" 

"tltp nie 'es oLaolato will float" 
The behaviour of a polala (or "in me deepesc conCainer, mepatacoQ3. Tbe influencc of lhe deplh af 

the water oa Ooat:1tion piece of potato) in water in three wiJi floac" 
containers of clearly "in the olher containers, the potatoes 
dislingl.lisbable differenl dep'hs Iwill sink" 
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Diferentes Abordagens na Construção dos 
Conceitos Matemáticos 

.\nt6nio Domingos 

1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem como objecLivo principal descrever algumas das abordagens presentes na 
literatura sobre a construção dos conceitos matemáticos. :\as duas últimas d'~cadas foram 
vários os autores que se debruçaram sobre esta problemática. De entre as várias 
abordagens será dado especial destaque ao trabalho de TaU e Vinner sobre conceito 
definição e conceito imagem, as abordagens estrutural e operacional associadas à questão 
da l'eiftcação desenvolvidas por Sfard, o trabalho de Gray e Tal! relativo à noção de proceito 

(procept) e a teoria APOS cujo principal impulsionador é Dubinsky. Neste contexto apenas 
se pretende fazer uma descrição das várias teorias e das suas principais características, sem 
haver uma preocupação de equacionar as implicações que cada uma delas pode ter em 
termos de construcão dos conceitos matemáticos. 

2. CONCEITO DEFINiÇÃO E CONCEITO IMAGEM 

A formação dos conceitos é um dos tópicos de maior importância na psicologia da 
aprendizagem. Segundo Vinner (1983) há duas dificuldades principais para lidar com esta 
questão: uma prende-se com a noção do próprio conceito e a outra com a detl:rminação 
de quando é que um conceito está 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 conceito ele produz um estímulo, suscitando 
algo na nossa memória. "lormalmente não se trata do conceito definição, mesmo que este 
tenha uma definição, mas sim aquilo que Vinner designa por conceito imagem (fall & 

Vinner, 1981; Vinner, 1983, 1991). Assim, o conceito imagem é algo não verbal associado 
na nossa mente ao nome do conceito. Ele pode ser uma representação visual 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 trad zidas por formas verbais. 1\10 entanto é de salientar que estas formas 
verbais podem ão ser a primeira coisa a ser evocada na nossa mente. Por exemplo ao ouvir 185 
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a palavra função podemos recordar a expressão y=f(x) ou visualizar o gráfico de uma 

função, ou podemos pensar em funções específicas como y=:x!,y=cos(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. TaU e Vinner (1981) usaram o termo conceito imagem 

evocado (evoked concept image) para descrever a parte da memória recordada num dado 

contexto. O termo conceito imagellJ é assim usado para descrever a estrutura cognitiva total 

Ljue é associada ao conceito e que indui todas as ima~ens mentaúJ propriedades que lhe estão , 

associadas e processos. Ele é construído ao longo dos anos através de experiências de todas 

as espécies, 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). (:om base nesta definição assume-se que para 

aJyuirir um conceito precisamos formar um conceito imagem do mesmo. O conhecimento 

da definição de um dado conceito não nos garante a compreensão do mesmo, para isso 

precisamos de ter um conceito imagem (Vinner, 1991). Para alguns conceitos temos em 

simullànco cunceito definição e conceito imagem. Em muitos outros isto nem sempre 

acontece. Por exemplo os conceitos de casa ou laratga não foram adquiridos por meio de 

uma definição e no entanto temos conceitos imagem bastante daros destes objectos. 

,\lguns conceitos podem, no entanto, ser introduzidos por meio da definição, ajudando 

esta a formar o conceito imagem. Por exemplo se pretendermos explicar a uma 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. \lo entanto a partir do momento em que o conceito imagem se forme a 

definição pode permanecer inactiva ou mesmo ser esquecida quando manejamos esse 

conceito. Segundo Vinner (1991) podemos usar a metáfora do andaime onde o papel da 

definição aparece como o suporte para a construção do conceito imagem, que uma vez 

construído pode dispensar o conceito definição. 

Ao utilizar esta formulação Vinner (1983) distingue dois tipos de aprcndizagem: informal 

e formal. Na aprendizagem informal defende que: (a) para lidar com os conceitos 

precisamos de conceitos imagem e não conceitos definição, (b) os conceitos definição 

(quando o conceito é introduzido por meio da definição) podem permanccer inactivos ou 

mesmo serem esquecidos. ,'\0 pensarmos o que utilizamos na maior parte das vezes é o 

conceito imagem. Na aprendizagem formal a situação é diferente. O conceito definição 

aparece com bastante incidência nOê vários níveis de ensino. Estas definições podem ser

nos ensinadas ou construídas por nós próprios quando tentamos explicar o conceito a 

L,ltende-se por i111:1,?rns mentais o conjunto de toda~ as imagens que alguma vez foram associadas com o conceito, 
186 na nlLntt ela p( ;soa ;Vinner, 1983). 
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algu~m..'\.s definições feitas por nós são o resultado da nossa experiência com o conceito, 
podf'i1do ser consideradas como a descrição do nosso conceito imagem. Por sua vez as 
cleíillições que nos são ensinadas fazem parte de um sistema geral (por exemplo os 
cone :ilus maLemáticos) que nem sempre nos é familiar. Por vezes as definições são 
introduzidas antes de nós termos algum coriceito imagem esperando-se que a 
aprendizagem futura preencha esta falha. No entanto, se não precisamos das definições, a 
razão para continuarmos a utilizá-las pode eSLar na crença de yue elas ajudam a formar os 
conceitos imagem e por vezes podem ser úteis para levar a caho algumas taretas cognitivas 
(Vinner, 1983). 

A partir da especificação do conceito definição e conceito imagem, Vinner (1983, 1991) 
elabora um modelo explicativo da construção do conhecimento matemático baseado nas 
relações que se estabelecem entre ambos..'\ssim, 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 OULra 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 definiçào é 
memorizado sem que tenha significado para a pessoa. O modelo previ:: que deve haver uma 
interacção entre estas duas células embora elas se possam constituir de forma 
independente. 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 resulta do facto de ter visto muitos gráficos em várias situações. 
De acordo com este conceito imagem, os dois eixos do sistema coordenado c,ão 
perpendiculares entre si. Posteriormente o professor pode definir sistema coordenado 
como quaisquer duas rectas que se intersectam. Como resuhado desta definição podem 
acontecer três cenários: (1) o conceito imagem pode ser mudado para incluir por vezes 
sistemas coordenados cujos eixos não formam ângulos rectos (esta é uma reconstruçào 
satisfatória); (2) o conceito imagem pode permanecer tal como eslava.. \ 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 questionado para 
definir um ~istema coordenado poderá falar de eixos que formam um ângulo recto (este é 
o caso em que a definição formal não foi bem assimilada); (3) ambas as células podem 
permanecer tal como estavam. Quando o aluno for questionado para definir um sistema 
coordenado pode repetir a definição do professor mas em todas as outras situações pode 
pen~ar num SiSí ~ma coordenado com a configuraçào de dois eixos perpendiculares. O 

mesmo se passa -juando um conceito é introduzido por meio da sua definição..\ célula do 
conr jto imagetr que está inicialmente vazia começa a ser preench.ida com o~ exemplos c 

cxpli:ações que vão sendo dadas. No entanto ela não rctlecte necessariamente todos os 
aspectos do conceito definição e os cenários acima referidos podem ocorrer nesta situação. 187 



3. Educaçi:w em Ciência 

Outro exemplo que pode ilustrar o cenário 2 acima descrito refere-se ao facto de quando 

os alunos estudam o moderno conceito de função poderem dizer que uma função é uma 

qualquer correspondência entre dois conjuntos que faz corresponder a cada elemen) do 

primeiro conjunto um e um só elemento do segundo. Por outro lado eles podem nào 

admitir que a correspondência que atribui a cada número x diferente de zero o seu 

yuadrado e -1 para o caso de x ser zero seja uma função. 

Para Vinner (1991) o processo de formação do conceito prevê uma acção reciproca entre 

o conceito definido e o conceito imagem. '\10 entanto considera que por vezes m litos 

professores dos vários níveis de ensino esperam que o conceito imagem SI' forme porneio 

do conceito definição c seja completamente controlado por este. É também dcsejávc; que 

quando colocamos uma tarefa cognitiva ao aluno as células do conce;to imagem; do 

conceito definição sejam activadas para proporcionar uma resposta a esta tarefa. Esta 

actividade pode desencadear várias acções entre ambas as células, tais COIno, uma consulta 

da célula do conceito definição seguida de uma acção reciproca entre ambas, apenas Llma 

consulta da célula do conceito definição (dedução formal pura), ou uma ronsulta da cr]ula 

do conceito imagem seguida da do conceito definição (dedução seguida de pensamenlo 

intuitivo). Em nenhum dos casos é tomada uma decisão sem antes :er consultado o 

conceito definição. Este é o processo desejável mas que Vinner conside 'a não ser a'-juele 

que é usado a maior parte das vezes por se tratar de um processo cognitiv) que é con <'ária 

à nossa natureza. Assim o modelo para o processo que realmente ocorre la prática haseia

se apenas na consulta do conceito imagem seguido de uma resposta com base neste 

(resposta intuitiva). A célula do conceito definição acaba por não ser consultada, m::'smo 

que não esteja vazia, no processo da resolucão de problemas. Esta tradição baseia-s_ nos 

hábitos de todos os dias e no facto de muitas vezes ser levada a cabo com sucesso. Para 

contrariar esta tendência devermos recorrer a problemas não rotineiros onde o cOII:eiLO 

imagem seja insuficiente para levar a cabo a resolução dos mesmos. 

3. CONCEPÇÕES DAS NOÇÕES MATEMÁTICAS:
 
OPERACIONAL E ESTRUTURAL
 

Segundo Sfard, as noções matemáticas abstractas podem ser concebidas de duas fc 'mas 

diferentes: estmturalmente (como objectos) e operacionalmente (como processos), (Sfard, 1987 , 

1989, 1992). Hoje em dia a forma mais usual de introduzir os conceitos matemáticos é pela 

construção de objectos abstractos com a ajuda de outros do mesmo tipo. Esta abordagem 

permite-nos elaborar entidades matemáticas que têm um estatuto permanente, cuja 

existência n:lo depende do nosso julgamento, que podem ser manipuladas de acordo com 

certas regras e combinadas em estruturas mais complexas. Este tipo de concepção é 

188 designado por Sfard (1992) como estrutural e embora prevaleça na matemática actual não 
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é a única forma :Ie abordar as noções. Outra forma é conceber as noções como processos 

computacionais (abordagem operacional) em vez de constructos estáticos. f7,sta duaJjdade 

está presente na :naior parte das noções matemáticas podendo tomar como exemplo o caso 

das funções. '\leste caso podemos pensar as funções de uma forma estrutural, como 

agregados de paes ordenados ou operacionalmente com base na utilizaçào de certos 

procedimentos computacionais. 

Para Sfard (1992) há dois aspectos que devem ser tidos em conta quando falamos sobre as 

concepções operacional e estrutural. O primeiro está relacionado com o facto de estas 

concepções sobre a natureza dos constructos matemáticos estarem relacionadas com as 

crenças impJicitas dos alunos em vez das suas capacidades ou habilidades. Este ponto de 

vista impõe uma distinção entre os termos objecto e entidade que por vezes são usados por 

alguns autores como sendo sinónimos. c\ssim uma entidade refere-se a uma forma de 

manejar informação, não significando mais do que um "todo integrado", enquanto que um 

objecto pode transportar uma mensagem ontológica sendo assim mais rcstrito no seu 

alcance. Pode considerar se que um objecto ahstracto é uma entidade conceptual, mas ele 

,~ mas do que isco: é uma metáfora que transforma um constructo matemático na imagem 

de uma coisa maLerial. () segundo aspecto prende-se com o significado dos termos proceSJo 
e olVido. Eles devem ser compreendidos como aspectos diferentes da mesma coisa em vez 

de componentes separados do universo matemático totalmente distintos. Assim, os modos 

de pensamento operacional e estrutural embora pareçam incompatíveis, sào de facto 

complementares. É comum num processo de resolução de problemas haver alterações 

frequentes entre as abordagens operacional e estrutural dos conceitos abstractos. 

Na procura de um modelo de desenvolvimento conceptual, Sfard começa por questionar 

a origem dos obj ctos matemáticos. A partir da análise de vários exemplos históricos pude 
concluir-se que muitas noções matemáticas foram concebidas operacionalmente muito 

antes da sua definição e representação estrutural ter sido formulada. O modelo proposto 

segue esta evolução e é compostO por três fases: interiofização, condensação e rúficaçào 
(reification) (Sfard, 1992). Na fase da interiorizacào alguns processos são reaJjzados em 

objectos maremáticos já famiJjares; na fase da condensação os processos anteriores são 

comprimidos e emergem em unidades mais fáceis de manejar e na fase da reificação surge 

a capacidade de ver esta nova entidade como um ohjecto permanente com as suas 

características próprias. A condensação e a reificação podem parecer similares mas há uma 

diferença subtil entre ambas. Condensação é mais exactamente uma mudança técnica de 

aproximação que se traduz na habiJjdade de lidar com um dado processo em termos de 

entrada e saída sem necessariamente considerar todos os passos que o compõem. A. 

reificaçâo é o passo seguintl.:, isro é, na mente do aluno ela converte os processos já 
condensados numa entidade (objecto próprio). Assim, enquanto que a condensação é uma 

mudança gradual e quantitativa, e reificação deve ser entendida como um salto qualitativo 189 
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súhito na forma de ver as coisas. É importante salientar que pejo facto de um processo ter 
sido bem interiorizado e condensado numa entidade autónoma, isto não significa, por si 
só, que a pessoa tenha adquirido a capacidade de pensar sobre ele de uma forma estrutur~l 

Sem a reificação esta aproximação pode permanecer puramente operacional. 

Com base neste modelo a matemática pode ser vista como uma hierarquia em que c que 
começa por ser um processo num dado nivel deve ser transformado num ,bjecto abstracto 
desenvolvido num nível superior para vir a constituir um bloco da constuetos 
matemáticos mais avançados (Sfard, 1992). 

4. A NOÇÃO E PROCEITO 

o modelo de Sfard baseado na reificação mostra-nos de uma forma bastante clara como 
podemos conceber as noções matemáticas. A passagem da concepção operacional p'1ra a 
concepção estrutural pode não ser o único objectivo. Por vezes é necessário ter a 
capacidade de encarar uma dada noção matemática quer como processo quer como 
objecto. Na maior parte das vezes o simbolismo utilizado na sua representação é o mesmo. 
Gray e Tall (1991, 1994) propõem-se clarificar a dualidade entre processo e conceito 
comiderando a capacidade de utilizar o simbolismo dc forma flexível como a raiz do 
pensamento matemático com sucesso. 

Neste sentido Gray e TaU (1994) começam por fazer uma distinção entre pi'ocesso e 
procedimento. O termo processo é usado no sentido geral como o "processo de adição", ou o 
"processo de resolução de uma equação" para significar a representação cognitiva da 
operaçào matemática. Ele não precisa de ser um processo que está a er executado no 
pensamento, por exemplo, podemos falar do processo de adição sem o executar no 
momento. Este processo também não tem que ser realizado de uma forma única. A 
flexibilidade com que o processo é realizado pode ter um papel fundamental na sua teoria. 
O termo procedimento refere-se a um algoritmo específico para implementar um processo. 
Por exemplo contar para a frente' pode Ser visto como um procedimento para realizar o 
processo de adição. 

É também importante salientar que é possível observar uma certa dicotomia entre 
procedimento e conceito. Por vezes ao tentar melhorar o desempenho dos alunos faz-se a 

() procedimento contar para a frelIte ;'?NI/t-Ol/) refere-se à forma como a criança pode realizar a contagem de dois 
conjuntos dl' obil'(~t()s. S\lpondo CjllC ela está perante dois conjuntos, UI11 com três e outro com dois objectos, este 
procedimento pre,supõe que da Cüll'idera o grupo dos primeiros três seguindo depois a contagem dos restantes dois 

190 como sl'ndo O quatro e () quinto. 
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distinçào entre os procedimentos que os indivíduos precisam de adquirir para poder fazer 

determinadas coisas e os conceitos ou factos que se espera que eles conheçam por forma 

a operar com os procedimentos. Podemos dizer que se trata de uma dicotomia entre as 

coisas para fazer e as coisas para saber. Segundo Graye TaU (1994) esta dicotomia deve ser 

vista de uma perspectiva cliferente. Uma vez que os aspectos dos procedimentos 

matemáticos se centram na manipulação rotIneira de objectos que são representados por 

materiais concre~os, símbolos escritos ou imagens mentais é relativamente fácil de avaliar 

se estes procedi nentos estão a ser executados de forma adequada e o desempenho cm 

tarefas similares serve por vezes como medida do conhecimento destas habilidades. O 

conhecimento conceptual é no entanto mais clifícil de aceder. Podemos no entanto admitir 

que ele é bastante rico em relações, sendo por vezes comparado a uma rede (Hiebert e 

Carpenter, 1992), onde os procedimentos podem ter um papel preponderante na sua 

formação. Em termos cognitivos o que é importante é a mudança dos processos 

matemáticos para objectos mentais manipuláveis. 

Uma entidade que desempenha um papel fundamental na relação entre processo e conceito 

é o simbolismo matemálico (Gray e TaU, 1994). O símbolo é visto como algo que é 

percebido pelos sentidos. Ele pode ser representado de várias formas, escrito, falado, visto 

ou ouvido, mas do ponto de vista teórico o que é importante na representação física é a 

forma como ele é interpretado pelos diferentes indivíduos ou pelo mesmo inclivíduo em 

alturas cliferentes. Para Gray e TaU 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 executado para
 

obter o produto de quatro por três, e designar o número 12,
 

A notação f(x)=x'-3 serve ao mesmo tempo para calcular o valor da função para um valor
 

partir'ular de x c encerra em si o conceito de função para um valor geral de x.
 

Os matemáticos raramente fedam sobre esta ambiguidade. No entanto Gray e TaU (1994) 

consideram que a ambiguidade na interpretação do simboJismo de uma forma flexível está 

na raiz do pensamento matemático com sucesso. Os autores colocam mesmo a hipótese 

de a falLa desta :mlbiguidade levar à utilização, de forma absurda, de procedimentos que 

prec;;am de ser lembrados como instrumentos separados no seu próprio contexto (por 

exemplo: fazer a multiplicação antes da adição, o produto de dois negativos dá um positivo 
ou ~)mar a mesma coisa de ambos os lados). A dualidade na utilização da notação como 

processo e conceito habiJita os mais capazes a tratar os processos matemáticos com base 

num, relação de sujeição aos conceitos. Para os matemáticos, em vez de terem de lidar 

con,eientemente com esta dualidade de conceito e processo, usam esta forma ambígua 

sobre o simGoli~; no para os processos c os produtos. E:les parecem simplificar o assunto 191 
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::;ubstituindo a complexidade cognitiva da dualidade processo - conceito pela conveniência 
das notações da ambiguidade processo - produto. 

Gray e TaU consideram assim que a ambiguidade do simbolismo expressa na dualidade 
flexivel entre processo e conceito não é completameme utilizada se a distinção entre 
processo e conceito se mantiver sempre preseme. É necessário que haja uma combinação 
cognitiva de processo e conceito com a sua terminologia pr6pria. Para tal, os autores 
recorrem à palavra proceito: (procept) para se referirem ao conjunto de conceito e processo 
representados pelo mesmo símbolo. A definição para esta noção é a seguinte: Um proceito 
elementar é uma amálgama de três componentes: um processo que produz um objecto 
matemático, e um símbolo que representa ao mesmo tempo o processo e o objecto. Esta 
definição permite que o simbolismo recorde o processo ou o conceito, pelo que um 
símbolo como 2+3 pode ser visto como representando o processo de adição de dois 
números ou o conceito de soma. 

Esta definição precisa no entanto de reflectir a realidade cognitiva observável devendo 
conter a cresceme compressibilidade do conhecimento que é característica na Matemática. 
Não se trata portanto de um simples simbolo visto de uma forma flexível, mas quando o 
mesmo objecto pode ser representado simbolicamente de diferentes formas, estas podem 
ser vistas como processos diferentes para dar o mesmo objecto ou como ames diferentes 
para o mesmo objecto. 

Para reflectir esta crescente flexibilidade de uma dada noção e a versatilidade dos processos 
de pensamento, Gray e TaU apresentam aquilo a que chamam uma extensão da definição: 
Um proceito consiste numa colecção de proceitos 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 representaçõe,; tais como 3+3,2+4,4+2, 3x2, 8-2, etc. Todos estes 
símbolos podem ser considerados para representar o mesmo objecto indicando ainda a 
forma flexivel de como o 6 pode ser decomposto 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 c assim s~ndo 

podemos definir uma classe de equivalência de praceitos elemem, res. Os au, ores 
consideram no entanto que este tipo de precisão só vem complicar a re-llidade cognitiva. 
Segundo eles a natureza do proceito depende do crescimento cognitivo (:0 indivíduo. Lm 
proceito elementar é visto como um primeiro estádio num crescimento dinâmico do 

] O termo proceflo é um neologismo que, à semelhança do termo inglês procept, pretende designar um processo e um 
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proceito em vez de um elemento de uma classe de equivalência. Podemos considerar 
inicialmente o número como um praceito elementar. Por exemplo o símbolo 3 pode 
recordar o processo de contar "um, dois, três" e o próprio número. A palavra três ou u seu 
símbolo, pode ser falada, ouvida ou escrita. Estas formas de comunicação em conjunto 
com as operações da aritmética, permitem a partilha do símbolo de tal forma que, mesmo 
tratando-se de um conceito abstracto, ele desempenha um papel real como um objecto 

físico. 

o símbolo 3 enriquece o seu significado através da ligação a aspectos relativos a 
procedimentos, tais como o de contar e a aspectos conceptuais onde o mesmo objecto é 
representado por diferentes símbolos como 2+ 1 ou 4-1 que fazem parte do proceito 3. 
Estas diferentes formas de combinar e dar riqueza à estrutura conceptual do símbolo 3, 
que vem da combinação do pensamento conceptual e dos procedimentos, é designada por 
Gray e TaU como sendo o pensammto proceptua! (proceptual rhinking). 

5. TEORIA APOS 

Segundo Dubimky e McDonald (2000) a teoria .'\.POS surgiu na tentativa de compreender 
o mecanismo da abstracção reflexiva, introduzido por Piaget para descrever o 
desenvolvimento do pensamento lógico nas crianças, e estender esta ideia aos conceitos 
matemáticos mais avançados. >J'esta perspectiva, Dubinsky (1991) parte da distinção feita 
por Piaget que inclui três espécies de abstracção: a abstracção empírica que permite obter 
conhecimento a partir das propriedades dos ohjectos, abstracção pseudo-empírica (intermédia 
entre a empírica e a reflexiva) que permite obter propriedades que as acções do sujeito 
tenham introduzido no objecto, e a abstmcção reflexiva que interioriza e coordena as acções 
que a abstracção empírica e pseudo-empírica realizam sobre os objectos ao obter o seu 
conhecimento, com o objectivo de formar novas acções e por fim novos objectos. De uma 
forma resumida Dubinsky (1991) define a abstracção reflexiva como a construção de 
objectos mentais e de acções mentais sobre estes ohjectos. 

Cottrill e outrm (1996) consideram que o conhecimento matemático é uma tendência 
individual para responder, num contexto social, a um determinado problema pela 
construção, reconstrução e organização na sua menre, de processos matemáticos e objectos 
com os quais se Lida com a situação. Com base nesta perspectiva eles consideram três tipos 
gerais de conhecimento matemático, as acções, processos e objectos, que estão organizados em 
estruturas que designam por usqttemas. A figura 1 representa de forma condensada a 
construção dos r:squemas (Dubinsky, 1991). 
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Figura 1 

É ao desenvolvimento destes tipos de conhecimento que estes autores chamam Teoria 

APOS, que descrevem da seguinte forma: 

Jnteriorização 

ACÇàO~ 
OBJECTOS PROCESSOS 

Coordenação

~-~-_/ Reversão 

Capsulaí 

As acções são transformações mentais ou físicas de objectos para obter outros objectos. 

Elas ocorrem como reacções a estímulos que o indivíduo percebe como externos. Pode 

tratar se uma resposta simples como um reflexo físico ou do recurso a factos que estão na 

memória. Pode ainda ser uma resposta com vários passos, mas cada um deles está 

encadeado nos anteriores sem que haja um controle consciente da transformação. 

Podemos Lomar como exemplo o facto de termos uma função definida por 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 da. 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 importante 

é o controle da transformação pelo indivíduo, nu sentido em que ele é capaz de descrever, 

ou reflectir sobre todos os passos da transformação sem ter que os realizar. Por exemplo 

uma função pode ser pensada como transformando dados que recebe (objectos) noutros 

que são as imagens sem haver necessariamente cálculos específicos. Uma vez constnúdo 

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 llgação entre eles para formar um 

esquema. (:om a reflexão do indivíduo sobre o acto de transformar processos, estes 

começam a tornar-se objectos. 

Um objecto é construído através do cf1pJ"lflar (encapsulation) de um processo. Esta capsulação 

é alcançada quando o indivíduo está atento à totaEdade do processo, percebe que 

transformações podem agir sobre ek e é capaz de construir tais transformações. Os 

objectos podem ser descapsulados para obter os processos dos quais eles provêm, e é 
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importante em matemática que os indivíduos sejam capazes de fazer eSLC movimemo nos 
dois sentidos entre a concepção do objecto e o processo de uma dada ideia matemática. 
Podemos tomar como exemplo o facto de um indivíduo pensar sobre uma função como 
um objecto quando pensa formar uma nova função 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 suponar 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. '\,0 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. 

6. CONCLUSÃO 

A aprendizagem dos conceitos matemáticos por parte dos alunos é um tópico que se 
reveste de especial importância, soGretuJo em níveis de escolaridade mais avançados. 
Neste artigo é possível conhecermos algumas das principais características das teorias de 
investigação que nos podem ajudar a melhor compreender como os alunos lidam com os 
conceitos matemáticos, nomeadamente em siLuações de pensamento matemático 
avançado, onde a estruturação e a abstracção são cada vez maiores, com o simbolismo a 
desempenhar um papel preponderante na represt,;ntação dos conceitos. 
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Contextos Escolares que Favorecem o 
Pensamento Matemático Avançado 

António Domingos 

1. INTRODUÇÃO 

Para alunos e professores o desenvolvimento da compreensão é um processo crescente e 

contínuo que deve atravessar tudo o que acontece na aula de matemática. Os resultados da 

investigação mostram que há uma evidência bastante acentuada que suporta a importância 

de aprender com compreensão desde o irúcio, por contraposição a uma aprendizagem que 

assenta na aljui~;jção de determinadas habilidades isoladas para as quais só à posteriori é 

desenvolvida uma compreensão de como é que estas funcionam formando um todo. 

Quando os alunos aprendem com compreensão eles são capazes de aplicar esses 

conhecimento ')ara aprender novos tópicos e para resolver novos problemas. Este tipo de 

apr--:ndizagem torna-se fundamental uma vez que estamos a atravessar uma era em que as 

llR" lanças tecnológicas são tão rápidas que não nos é possívd antecipar as habilidades que 

os alunos precisam para se tornarem cidadãos competentes. Precisamos sim de preparar os 

alunos para aprender novas habilidades e conhecimentos e para adaptar o seu 

conhecimento à resolução de novos problemas. 

Assim, para além de destacar algumas das abordagens feitas por vários autores sobre o lema 

da compreensão, pretende-se ainda abordar algumas das características que devem estar 

presentes na aula de matemática por forma que esta pussa propurcionar uma aprendizagem 

com compreensão. Neste contexto será dada especial ênfase a questões relacionada com o 

desenvolvimento curricular e com o modo de funcionamento da própria aula. 

2. DIFERENTES ABORDAGENS DO TERMO COMPREENSÃO 

o termo comFeensão tem sido abordado por \ários autores com o objectivo de explicar 

a construção uO conhecimento. Skemp (1978) considera dois tipos de compreensão: a 

compreensão instmmenta/ e a compreensão relaciona!. A compreensão instrumental diz respeito à 
aquisição de regras ou métodos e à capacidade de as usar na resolução de problemas. O 

objectivo é procurar uma regra que permita dar uma resposta satisfatória para o problema. 

A compreensão relacional baseia-se em princípios que têm uma aplicação mais geral. Ela 

permite não só perceber o método que funciona e porquê, como ajuda a relacioná-lo com 199 
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o problema e possibilita a sua adaptação para a resolução de novos problemas. 

Herscovics e Bergeron (1984) referem quatro modos de compreensão: intuitiva, de 

procedimentos, abstracção matemática e formalização. A compreensão intuitiva refere-se a um 
conhecimento matemático informal que pode ser caracterizado por se basear em pré

conceitos (por exemplo superfície é um pré-conceito de área), na percepção visual ou em 
acções não quantificadas ("adicionar a" e "juntar" são duas acções associadas com a adição 
aritmética). A compreensão de procedimentos refere-se à aquisição de procedimentos 

matemáticos que os sujeitos podem relacionar com o seu conhecimento intuitivo e usar de 
forma apropriada. A abstracção matemática pode ter dois sentidos, a abstracção, no sentido 

usual, como a separação de uma representação ou procedimento concretos (por exemplo 
o número 7 existe na mente da criança mesmo sem requerer a presença de objectos ou a 
necessidade de contar) e a abstracção, no sentido matemático, como a construção de 

invariantes (por exemplo a conservação do número), a reversibilidade e composição de 

transformações e operações matemáticas (por exemplo a subtracção vista como a operação 
inversa da adição) ou a generalização. A formalização refere-se às interpretações usuais da 
axiomática e demonstração matemática formal. Esta formalização pode ter ainda dois 

significados adicionais, conter a noção matemática como uma definição formal e usar o 

simbolismo matemático para noções em que a abstracção anterior ou compreensão de 
procedimentos ocorreu até certo ponto. 

Hiebert e Carpenter (1992) definem compreensão em termos da forma como a informação 
é representada e estruturada. As ideias matemáticas, procedimentos ou factos são 

compreendidos como fazendo parte de uma rede interna. Partindo do princípio de que a 
compreensão em matemática pode ser pensada como a ligação entre representações de 
conhecimento, o seu grau é determinado pelo número e força dessas ligações. Assim, uma 

ideia matemática, procedimento ou facto é completamente compreendido se ele está ligado 

a redes existentes com conexões fortes ou muito numerosas. 

Para Carpenter e Lehrer (1999) há cinco formas de actividade mental de onde pode emergir 

a compreensão matemática: construção de relações, prolongamento e aplicação do conhecimento 

matemático, reflexão sobre experiências, articulação do que sabemos e fazendo um conhecimento 
matemático próprio. Estas formas estão todas fortemente interligadas podendo no entanto 

destacar-se algumas das suas propriedades em separado para uma melhor clarificação. 
A construção de relações é importante pois podemos considerar que as coisas têm 
significado pela forma como estão relacionadas com outras coisas. As pessoas constróem 

o significado de uma nova ideia ou processo relacionando-as com ideias ou processos que 

já compreenderam anteriormente. O ensino deve preocupar-se com o conhecimento 
informal dos alunos e relacionar a matemática que se pretende ensinar com esse 
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Não devemos no entanto pensar no desenvolvimento da compreensão como um simples 

acrescentar de novos conceitos e processos ao conhecimento existente. Desenvolver a 

compreensão envolve a criação de estruturas de conhecimento ricas e integradas, estruturas 

estas que dão origem a uma aprendizagem com compreensão. Quando o conhecimento 

está altamente estruturado o novo conhecimento pode ser relacionado e incorporado nas 

redes de conhecimento já existente. O conhecimento estruturado é menos susceptível de 

ser esquecido e proporciona vários caminhos para a sua recuperação, enquanto que peças 
de informação isoladas são mais difíceis de lembrar. É neste sentido que Carpenter e 

Lehrer consideram que devemos prolongar e aplicar o conhecimento matemático. 

A ret1exão envolve um exame consciente das nossas acções e pensamentos. Ser ret1exivo 

na sua aprendizagem significa que os alunos examinam conscientemente o conhecimento 

que adquiriram e, em particular, a forma como relacionam o que já sabiam com qualquer 

outro conhecimento que tenham adquirido. A aprendizagem processa-se através da 

reorganização do que já sabemos e esta reorganização pode provir da reflexão sobre o que 

sabemos e como o sabemos. 

A capacidade de comunicar ou articular as nossas ideias é um objectivo importante da 

educação e serve muitas vezes como medida da nossa compreensão. A articulação envolve 

a comunicação do nosso conhecimento (verbal, escrita, pensamento, etc.) e requer reflexão 

uma vez que aborda o levantamento de ideias cruciais de uma actividade em que apenas a 

sua essência pode ser comunicada. Neste processo a actividade começa a ser um objecto 

de pensamento. Isto é, para articular as nossas ideias, devemos ret1ectir sobre elas por 

forma a identificar e descrever elementos cruciais. A articulação requer reflexão e pode 

mesmo ser pensada como uma forma de pública de reflexão. 

Compreender envolve a construção do conhecimento pelos indivíduos através das suas 

próprias actividades desde que desenvolvam um investimento pessoal na construção desse 

conhecimento. De uma forma mais geral os alunos devem ser os autores da sua própria 

aprendizagem. Eles desenvolvem as suas próprias atitudes sobre as diferentes formas e 

práticas matemáticas. Um dos grandes objectivos do ensino é que os alunos desenvolvam 

uma predisposição para compreender e que se esforcem para compreender porque a 

compreensão é importante para eles. Isto significa que os alunos devem ser reflexivos sobre 

as actividades que desenvolvem enquanto aprendem ou resolvem problemas. 

De uma forma global podemos considerar a compreensão como um pilar fundamental no 

processo de ensino aprendizagem e pode ser caracterizada como a emergência ou o 

crescimento de uma actividade mental que contribui para o desenvolvimento da 

inteligência em vez de ser considerada como um atributo estático que faz parte do 

conhecimento individual. 
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Apresentam-se de seguida algumas das características que devem estar presentes na aula de 

matemática de modo a proporcionar aos alunos uma aprendizagem com compreensão. 
Esta abordagem engloba duas componentes: uma relacionada com o desenvolvimento 

curricular, na perspectiva de Tall, complementada com o papel das definições que fazem 
parte integrante dos conteúdos da matemática avançada e outra componente mais 
directamente relacionada com o modo de funcionamento da própria aula. 

Segundo Tall (1991) são quatro as principais dimensões a ter em conta quando se pretende 
implementar um currículo que integre a aprendizagem dos conceitos matemáticos 

avançados, a saber: a) estabelecer a sequência da aprendizagem (sequencing the leraning 

experience), b) resolução de problemas, c) demonstração e d) diferenças entre o 
pensamento matemático elementar e avançado. 

4. 
Para TalJ a transição de uma matemática não formal para a compreensão mais formal dos 
processos matemáticos é bastante difícil para os alunos e precisa de criar nestes um 

conhecimento mais profundo dos conceitos que se seguem. A lógica matemática pode 
falhar ao desenharmos um plano de ensino, pois por vezes os matemáticos pegam numa 
ideia matemática complexa e "simplificam-na" dividindo-a em pequenas componentes 

prontas a ensinar numa sequência lógica. Para os especialistas estas componentes são vistas 

como parte de um todo, mas os alunos podem ver as peças isoladas, tal como são 
apresentadas, como se se tratasse de um puzzle no qual não se consegue ter uma ideia da 

imagem do seu todo. Isto pode levar a que o aluno ao encontrar cada peça do puzzle forme 
um conceito imagem deste contexto particular que pode estar em desacordo com a ideia 
formal. Neste contexto, além de não haver uma imagem completa do puzzle, as próprias 

peças podem não mais encaixar uma vez que apresentam desenhos diferentes. 

o problema do desenvolvimento curricular é assim o de colocar os alunos em contextos 

onde o crescimento cognitivo seja possível, conduzindo em último caso a um pensamento 

matemático com significado onde o formalismo desempenha um papel apropriado. 

Tomando a título de exemplo o conceito de derivada, um método que tem provado algum 
sucesso envolve os alunos numa apreciação visual e global do declive de um gráfico gerado 

pelo computador ou calculadora como complemento das abordagens algébrica e numérica. 

202 O papel da visualização pode ser bastante poderoso para dar uma forma global ao conceito 
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matemático, para mostrar a sua força e fraqueza, propriedades e não propriedades, por 
forma a transformá-lo numa necessidade lógica para formular a teoria de forma clara. 
Devemos no entanto ter em mente que as ideias visuais sem ligação aos processo~ 

sequenciais de cálculo e demonstração são compreensões com falta de desempenho, assim 
como os processos lógicos sequenciais sem uma visão glohal são limitativos do alcance da 
compreensão. Parece assim que deveremos ter uma interacção forte destes diferentes 

modelos de pensamento. 

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Para muitos universitários resolução de problemas significa aprender o conteúdo dos textos 
dos manuais e utilizar estes conhecimentos na resulucão de exercícios relacionados com () 
que foi ensinado. Segundo TaU, para os investigadores matemáticos a resolução de 
problemas é uma actividade criativa, que deve incluir a formulação de conjecturas 
interessantes, uma sequência de testar actividades, modificando-as e redefinindo-as até que 
seja passivei produzir uma prova formal de um dado teorema. 

Depois do trabalho de Pólya (onde as etapas da resolução de prohlemas são: compreender o 

problema, imaginar um plano, executar oplano e olharpara trá.,), vários outros autores abordaram 
a resolução de problemas. Com o objectivo de tornar estas fases de resolução mais 
atractivas alguns autores deram-lhe uma formulação mais atraente para os alunos novos 
como é o cas de Mason e outros (1982) onde as fases da resolução de problemas são: 
entrada, ataque e análise. Na fase da entrada espera-se a familiarização com o contexto 
procurando em último caso o que é conhecido e o que se prerende. Depois ocorre uma 
mudança quali ativa com o ataque ao problema usando as ideias que foram introduzidas. 
Isto pode ter sucesso mas também pode levar a um impasse, um beco aparente onde o 
indivíduo deve rever o que foi feito e voltar à fase de entrada para considerar um novo 
ataque. Cma vez encontrada alguma espécie de solução deve fazer-se uma análise - verificar 
os resultados para ter a certeza de que não há erros, rever o que foi feito para entender as 
estratégias que podem ser úteis noutras situações e estar preparado para estender a 
aplicabilidade do problema em níveis mais sofisticados e recomeçar o ciclo nesse novo 
nivel. Para Nfason é possível ter alunos do superior que desenvolvam formas de resolver 
problemas embora o processo necessite de mais tempo no início para que os alunos 
atinjam o conhecimento que parecem aparentar quando estão em simações de aula normal. 
Contudo, os alunos têm a ganhar neste tipo de abordagem pois pudem estimular o 
pensamento reflexivo e desenvolver ferramentas conceptuais que lhe permitem conduzir 
com sucesso o processo de solução do problema. 
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6. DEMONSTRAÇÃO 

Quando os alunos começam a estudar a matemática maIS avançada têm grandes 

dificuldades com o processo de demonstração até conseguirem familiarizar-se com este 

tipo de raciocínio. 

Para TaU (1991) um passo essencial na matemática avançada é ter em conta a transição da 

explicação genérica para a demonstração formal. Por vezes a explicação do conceito geral a 

partir de um exemplo típico é mais fácil de compreender que o processo de reconstrução 

baseado no formalismo. Para Hanna (1991) o ponto de partida para a compreensão é a 

ideia matemática simples baseada na experiência do dia a dia. Para se poder progredir estas 

ideias simples devem ser desenvolvidas e explicitadas. Para isso é necessário algum grau de 

formalismo. Deve criar-se uma linguagem: definir símbolos, regras específicas de 

manipulação e delinear o alcance das operações matemáticas. Deve ensinar-se uma grande 

precisão, separando o essencial do não essencial e alcançar uma grande generalidade. 

Este tipo de abordagem tem no entanto alguns problemas. Uma vez distanciados do 

contexto intuitivo original podem perder de vista a realidade e permanecer como um 

manipulador de símbolos. Hanna considera assim que há quatro questões que deveremos 

ter em conta ao ensinar matemática com o objectivo de desenvolver o poder de raciocínio 

dos alunos. 

A 1a diz respeito ao formalismo que não deve ser visto como um lado da questão, mas 

antes como uma ferramenta importante para a clarificação, validação e compreensão. 

Quando se sente a necessidade da justificação e quando esta necessidade pode ser 

encontrada com um grau de rigor apropriado, aprendizagem pode ser fortemente realçada. 

A 2a tem a ver com a reflexão. Não é suficiente proporcionar experiências matemáticas para 

haja crescimento. fi, preciso que os alunos reflictam sobre essas experiências. Quanto mais 

os alunos virem a matemática como uma caixa negra que produz respostas instantâneas, 

menos paciência têm para lidar com os muitos caminhos erráticos que as suas mentes 

devem ter para tentar agarrar a essência da matemática. O ohjectivo da pedagogia deve ser 

ajudar os alunos a manter o nível de concentração necessário para seguir una determinada 

linha de raciocínio. 

A 3" questão prende-se com a ideia de que a matemática é considerada como precisa, 

quando de facto os alunos devem desenvolver alguma tolerância para a ambiguidade. O 

formalismo pode ser um inimigo da compreensão. Por vezes uma explicação percehe-se 

melhor se for dada pictorialmente, de forma vaga, por exemplos ou por am logia. Algumas 

distinções devem por vezes ser deixadas confusas (por ex. os vários papéis do sinal menos, 

204 o facto de usarmos f(x) para representar a função e o valor da função no ponto x). 
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A última questão está relacionada com o facto de que a questão anterior pode gerar alguma 

confusão e o aluno dev"r estar conscient" da imprecisão em causa para requerer a 
quantidad" de rigor necessária para ajuizar sobr" o raciocínio a seguir. 

Alibert e Thomas (1991) valorizaram um processo de demonstração onde os alunos foram 

colocados numa sequência de pensamento matemático que incluia conjecturas, verificação 

através de argumentos convincentes ou refutação através de contra exemplos. Foi assim 

introduzido o "debate cientifico" ond" todos os alunos eram convidados a pensar cm 

possíveis teoremas sobre um determinado tópico e posteriormente a tentar prová-lo ou não. 

Este tipo de abordagem conduziu os a algumas conclusões sobre a importância das 

demonstrações e a compreensão dos alunos sobre as mesmas, que são: 

Há uma diferença importante e distinta entre o tipo de provas produzidas pelos 
matemáticos ao investigar sobre novas áreas com o objectivo de convencer os outros sobre 

a validade dos seus resultados e as demonstrações destes resultados que serão mais tarde 

usadas para os transmitir aos alunos. As últimas demonstrações precisam d" incluir algum 

material extra que dê uma visão global da demonstração e da sua estrutura, se ela é 

significativa para a média dos alunos e não apenas uma sequência linear de raciocínio 

simbólico com controlo da validade passo a passo; 

Os contextos em que os alunos encontram as demonstrações pode influenciar 

grandemente a sua percepçào sohre o valor da mesma. Estabelecendo um ambiente onde 

os alunos possam ver e experimentar o que é necessário para convencerem outros, sobre a 

verdade ou falsidade das proposições, a demonstração aparece como um instrumento de 

valor pessoal que eles podem ter que usar no futuro. 

7. DIFERENÇAS ENTRE O PENSAMENTO MATEMÁTICO 
ELEMENTAR E AVANÇADO 

Os currículos da Matemática do ensino não superior, as l\ormas do NCTM e muitos 

outros documcltos defendem a resolução de problemas como forma de construir novo 

conhecimento matemático. Raramente estas directivas aparecem nos currículos do ensino 

superior. Os procedimentos da resolução de problemas vistos atrás (entrada, ataque e andlise) 
podem e são desenvolvidos por alunos mais novos nalgumas investigações matemáticas. 

Assim muitos dos processos do pensamento matemático avançado podem encontrar-se a 

um nível mais elementar. Mason (1982) descreve o processo de verificação em Pensar 

Nlatematicamente em 3 níveis: convencer-se C1 si próprio, convencer um aJlJZfl,0, convencer um iJlilllZr;O. 

Convencer-mo-nos nós próprios está relacionado com a idóa de que alguma afirmação 205 
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deve ser verdadeira, enquanto que convencer um amigo requer que os argumentos sejam 

orgalJizados de uma forma mais coerente. Convencer um inimigo significa que os 

argumentos devem ser analisados e refinados para que ultrapassem o teste da crítica. Isto 

é o mais próximo que Pensar iV!.atetnafú:ameJIte está da noção de prova. O que falta é a noção 

de definição formal e a lógica das deduções formais para estas definições. 

Para TaU a passagem do pensamento matemático elementar para o avançado envolve uma 

transição importante: 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. t a transição da coerência da 

mali.:mática elementar para a consequência da matemática avançada, baseada em entidades 

ab:itraClas que o individuo deve construir através de deduções das defmiçõ,'s formais. 

8. O PAPEL DAS DEFINiÇÕES 

"\s definições podem causar problemas sérios na aprendingem da matemática. Para Vinner 

(1991) elas representam o conflito entre a estrutura da matemática, tal co no é concebida 

pelos matemáticos, e os processos cognitivos da aquisição do conceito. Pan Vinner muitos 

dos livros de texto e aulas de matemática tem por base os seguintes pressupostos: 

•	 Os conceitos são principalmente adquiridos por meio das suas definiçõ.:s 

•	 Os alunos devem usar as definições para resolver problemas e provar teoremas quando 

necessário do ponto de vista matemático 

•	 Definições devem ser mínimas, isto é, não devem conter partes que pouem ser inferidas 

de outras partes de definições 

•	 É desejável que as definições sejam elegantes, é o caso da definição de nódulo de x que 

fica mais elegante se se representar por Ix I 
•	 Definições são arbitrárias. Definir corresponde a dar um nome e podem ser feitas várias 

formulações. 

Vários trabalhos de investigação, Vinner (1983), Vinner e Drcyfus (1989), :nostram que há 

um conflito cognitivo entre o conceito difiniÇt'o e O conceito imogeJil sendo desejável que seja o 

conceito imagem o primeiro a ser construído e a partir deste moldar então o conceito 

definição. 

Dada a ênfase que é colocada na definição, nomeadamente em contextos de pensamento 

avançado, Vinner considera que devemos ter em conta algumas regras didftcticas: a) evitar 

conflitos cognitivos com os alunos e b) iniciar os conflitos cognitivos quando for 
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apenas quanck a possibilidade de alcançar um estado intelectual mais elevado seja 

razoavelmente alta). 

Segundo Vinner uma das metas do ensino deve ser a mudança dos hábitos de pensamento 

do modo de vicia de todos os dias para o modo técnico. Os conceitos matemáticos devem 

ser adquiridos pelo 10 modo devendo a formação dos conceitos começar com vários 

exemplos e contra exemplos pelo meio dos quais o conceito imagem poderá ser formado. 

No caso de os alunos estarem a entrar no estudo de conceitos mais avançados a definição 

deve ser introduzida como o último critério das várias tarefas matemáticas. Estas definições 

devem ser discutidas e os alunos treinados para as usar correctamente e apenas devem ser 

utilizadas se as tarefas não puderem ser resolvidas correctamente referindo-se somente aos 

conceitos imagem. Devem no entanto ser tidos em conta os conflitos entre o conceito 

imagem e a definição formal. 

Segundo Carpenter e Lehrer (1999) para organizar uma aula que habilite os alunos a 

empenhar-se nestas actividades há pelo menos três dimensões do ensino que devem ser 

consideradas: tarefas ou actividades que ocupam os alunos e os problemas que eles 

resulvem, as ferramentas que representam as ideias matemáticas e situações de problemas 

matemáticos e as práticas normativas, que são os padrões reguladores da actividade 

matemática, acordadas pelo professor e alunos. 

9. AS TAREFAS 

As aulas de matemática são muitas vezes planeadas com base na execução de tarefas pelos 

alunos. Estas tarefas podem ir desde simples exercícios práticos até situações complexas de 

resolução de problemas em contextos bastante ricos. Segundo Carpenter e Lehrer (1999) 

não são as próprias tarefas que determinam quando é que o aluno aprende com 

compreensão. As tarefas mais motivadoras podem ser simplesmente usadas para que os 

alunos sigam determinadas rotinas ou desenvolvam capacidades básicas de cálculo. No 

mesmo sentido Christiansen e Howson (1986) consideram que as tarefas sobre as quais os 

alunos trabalham não contêm em si quer os conceitos quer as estruturas matemáticas, de 

tal forma que uma determinada actividade sobre uma certa tarefa não garante a 

aprendizagem pretendida, pois a tarefa é interpretada sob a influência de vários factores (é 

iO\i':rpretada e executada sobre a influência das atitudes e das concepções quer dos alunos 

quer do professor). 

A" investigações também podem ser consideradas tarefas de cunho muito aberto, Oliveira, 

~egurado e Ponte (1998), cuja resolução dá ênfase a processos matemáticos tais como 

procurar regularidades, formular, testar, justificar e provar conjecturas, reflectir e 207 
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generalizar. Us alunos são devem ter acesso directo ao processo de resolução nem à 
solução ou soluções da cluestão que se deve apresentar como motivame e :1esafiadura. 

Para que a compreensão se desenvolva de uma forma ampla e sólida a:: tarefas de\ em 

envolver os alunos com o propósito de criar compreensão e não apenas com o objectivo 

de completar a tarefa. 

1O. AS FERRAMENTAS 

.\s ferramentas são usadas para representar as ideias matemáticas e situações de problemas 

matemáticos. Elas são de vários tipos indo desde o papel e lápis até aos símbolos, passando 

pelos materiais manipuláveis, as calculadoras ou os computadores. Os problemas são 

resolvidos pela manipulação destas ferramentas seguindo certas regras e princípios. Por 

exemplo os algoritmos de cálculo envolvem a manipulação de símbolos para realizar vários 

cálculos aritméticos. "\s mesmas operações podem ser realizadas representando os 

números com fichas ou outros materiais manipuláveis desde que sejam ~presentados de 

forma apropriada. As conexões com as formas representacionais que tenham significado 

intuitivo para os alunos podem ajudar estes a dar significado aos procedimelltos 

simbólicos. As conexões entre símbolos, procedimentos simbólicos e os conceitos 

matemáticos subjacentes que eles representam nem sempre são evidentes. Como 

consequência, praticar procedimentos formais que envolvem símbolos abstractos em nada 

ajuda os alunos a Jigar os símbolos ou procedimentos com qualquer coisa que deve dar

lhes significad ,. 1'ma das formas de resolver este dilema é ligar os passos cruciais dos 

procedimento~ com símbolos abstractos com representações que lhe dêem significado. 

.'\s representações podem ser introduzidas pelo professor ou construíd; s pelos aJunos. 

Cada forma de representação proporciona oportunidades para desenvolver novo 

conhecimento matemático. Segundo Romberg c Kaput (1999) a manipulação das 

representações formais guiada sintacticamente é uma meta importante do ensino e Se nós 

queremos que os alunos compreendam as representações que usam, devemos encorajá-los 

a reflectir explicitamentc sobre as características destas representações que são vantajosas 

para compreender e comunicar sobre ideias matemáticas e resolução de problemas. 

No pensamento matemático avançado as lIotaçõeJ assumem um papel preponderante 

justamente pur poderem ajudar na formação e aplicação de entidades mentais, podendo 

agir como substitutas das entidades conceptuais, suplantando a sua necessidade, Barel e 

Kaput (1991). Isto representa ao mesmo tempo um grande poder e um grande perigo na 

utilização de sistemas de notações. O grande poder reside no facto de as notações ajudarem 

o pensamento matemático baseado na sua identidade-manejamento (mais fácil 
manejamento mantendo a sua identidade) e na sua estrutura-substituição (estrutura mais 
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conteúdo mental além da experiência física da estrutura das próprias notações. Este parece 
ser o caso que acontece com muitos alunos. Enquanto os inventores das notações as 
criaram para exprimir e talvez elaborar as suas concepções prévias, na aula muitas vezes 
começamos pela ordem inversa, concentrando nos na manipulação das notações (por ex. 
técnicas de diferenciação e integração) antes de providenciar experiências suficientes que 
possam permitir a construção de referentes mentais para estas construções. 1\os alunos 
devem ser dadas oportunjdades para construir as notações das suas próprias ideias, que 
podem assim ser guiadas na direcção das standard. Desta forma construímos ao mesmo 
tempo notações e concepções, em vez de construir primeiro uma ou a outra para depois 
tentar ligar as duas. 

Os símbolos algébricos também podem apresentar significados ruversos conforme o 
contexto em que eles são considerados. Eles dependem sobretudo do yue nós estamos 
preparados para conhecer e somos capazes de perceber. Uma expressão como 3(2x-3)+2 
pode ter várias interpretações: um processo computacional (seeluência de instruções), 
representação de um certo número, ou mesmo a represcntação de uma função. Este tipo 
de situações acontece muitas vezes cm matemática: a mesma representação ou os mesmos 
conceitos matemáticos podem ser interprcrados quer como processos quer como objectos, 
ou usando a linguagem utilizada por Sfard (1991) podem ser concebidos quer 
operacionalmente quer estruturalmente. 

A distinção entre estes dois modelos de pensamento é delicada e nem sempre é fácil de 
fazer. Para Sfard (1994) a capacidade de perceber a matemática nesta dualidade transforma 
o universo das ideias abstractas em imagens do mundo material: tal como na vida real, as 
acções aqui realjzadas têm as suas "matérias-primas" e os seus produtos na forma de 
entidades que sào tratadas permanentemente como objectos genuínos. 1\0 contrário, na 
vida real, um olhar atento para estas entidades pode revelar que elas não podem ser 
separadas dos próprios processos como seres auto sustentados. Tais objectos abstractos 
como (_1)1/2, -2 ou a fLillção 3(x+5)+1 sâo o resultado de uma forma diferente de olhar para 

os procedimentos de extrair a raiz quadrada de -1, de subtrair 2, e de transformar os 
números reais neles próprios através de uma transformação linear, respectivamente. Assim, 
os objectos matemáticos são uma consequência da reifimção - a habilidade dos nossos olhos 
mentais de visionar o resultado de processos como entidades permanentes no seu direito 

própno. 

11. PRÁTICAS NORMATIVAS 

As normas de uma sala de aula determinam a forma como se espera que os alunos e O 

professor resp ndam a uma determinada situação particular. As práticas normativas 209 
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formam a base de como as tarefas e as ferramentas são usadas para aprender, e governam 

a natureza dos argumentos que os professores (; alunos usam para justificar as suas 

conjecturas e conclusões matemáticas. 

Embora a selecção de tarefas apropriadas e ferramentas possa facilitar o desenvolvimento 

da compreensão, as práticas normativas da aula determinam quando deverão ser usadas 

para aquele propósito. Nas salas de aula que promovem compreensão, as normas indicam 

yue as tarefas são vistas como problemas para ser resolvidos, e não como exercícios para 

serem completados usando procedimentos específicos. Aprender é visto como resolução 

de problemas em vez de ensino e prática. Os alunos apelam ao conhecimento existente em 

vez de assimilar factos e procedimentos. As ferramentas dever ser percebirlas como meios 

de resolver problemas com compreensão e como um meio de comunicar estratégias de 

resolução de problemas. As aulas são comunidades de discurso onde todos os alunos 

discutem estratégias alternativas ou diferentes formas de ver ideias matemáticas 

importantes. Os alunos esperam que o professor e os seus pares possam qt.erer explicações 

sobre porquê é que as suas conjecturas e conclusões fazem sentido ou porquê é que o 

procedimento que eles usaram é válido para um dado problema. Dcsta forma a matemática 

permanece uma linguagem para pensar em vez de uma mera colecção de formas de ubter 
respostas. 

; ',m resumo podemos dizer que para podermos proporcionar uma aprendizagem ck 

conceitos matemáticos avançados com compreensão teremos que colocar os aluno~ cm 

contextos onde seja possível sustentar o crescimento cognitivo, conduzindo-os à 

elaboração de um pensamento matemático com significado onde os conceitos filais 

abstractos são o resultado de uma construção por parte dos alunos. Estes contextos devem 

ser baseados em sequências de aprendizagem de dificuldade progressiva, integrando a 

resolução de problemas como uma actividade de rotina e proporcionando aos alunos uma 

abordagem cada vez mais formal dos conceitos sem que estes percam o seu significado e 

características básicas. 

RfFFRtNCIAS. 

Alibert, D. e Thomas, M. (1991). Research 00 MathematicaJ proof. Em David Tall (Ed.), Ac/>J"nced 

Mathematical Tbil1Ril1g (\iol. 11, pp. 215-230). Dordrecht: Kluwer. 

Carpenter, T. P. e Lehrer, R. (1999). Teaching aod learning mathematics with understanding. Em Eliz~beth 

Fennema e Thomas .'\. Romberg (Ed.), Mathematics UassrootltS That Promote Undentandig (pp. 10-32). 

210 Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 



Contextos Escolares que Favorecem o Pensamento Matemático Avançado 

Christiansen, B., Ho\Vson, A. G. e Oue, vI. (1986). Perspectil"lS on Mathematit,. T:ducation. Papers sH/;mitted by 

members of the Bacomet Group. Dordrecht, Holland: lJ Reidel. 

Hanna, G. (1991). Malhcmatical proof. ] ·.m David TaU~d.), Advai/ced M'I!he'llfI!ir(/! Thinking (VaI. 11, pp. 

54-61). Dorelreche KIlIwer. 

Harel, G. e Kapur, J. ~1991). The role of conceptual entilil"s anel theil" symbols in building advanced 

mathematical concepts. Em David TaU (Ed.), Advanced Mathematieal Thinki!l,~ (Vol. '11, pp. 82-94). 

Dordreche Kluwer. 

Herscovics, N. e Bergeron, J. C. (1984). A constructivist vs [ormalist approach in the tcaching of 

mathematlcs. Em B. SouthweU e outros (Ed.), Proceedings of the Seventh Internationa! Conferencl' 0/ Pi\iIE~p. 

190-196). Sydney: University of Sydney. 

Hiebert, J. e Carpenter, T. P. (1992). Learning anel teaching with understanding. Em Douglas .'\. GroLlWS 

(Ed.), Handbook of res"'ll"ch on i/la/!JU!ItI!/Ú teacbin~ and !earning (pp. 65-97). New York: Macmillan. 

Oliveira, H. iVI., Segurado, M. 1. e Ponte, J P. ;1998). Tarefas de investigação em matemática: histórias da 

sala de aula. Fm Seccào Educacào YIatemática da SPCE (Ed.), De.renllO!vimento CurriCtl!al" em Matemática (pp. 

107-125). Portalegre. 

Romberg, T. A. e Kaput, J. J. ~1 099). iYIathernatics worth teaching, mathematics worth lInderstanding. Em 

Elizabeth Fennema e Thomas A. Romberg (Ed.),iVIatIJunatics CiassrootJJs Thal PróllJote I 'ildmtandil?,~ ;Pp. 3 

17). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum '\ssociales. 

Skemp, R. R. (1978). Relational underslanding and instrumental unclerstanding. . 1n/!Jmetic Teucber, 26(3), 9 

15. 

TaU, D. (1991). The psychology of advanced rnathcmatical rhinking. Em David TaU ;Ld), /ldvanced 

Mathematica! Thinking (Voi. 11, pp. 3 21;' Dordtecht: Klmver. 

Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and lcarning of rnathernatics. Em David T,jJl 

(Ed.), Advances Mat!Jematica! Thinking (Vol. 11, pp. 65 81). Dordrecht: Kluwer. 

Vinner, S. (1983). Concept definition, concepl imai'e and the notion of function. lil/(mationa! Journ,71 0/ 

Education in Science and Te(bno!~e), 14, 293-305. 

Vinner, S. e Dreyfus, T. (1989). 1mages and ddini,ions for the concept of function. JoumaljUr" Rciearcb iI? 

,\·/,rlll 'li/,II;ts I :'df'({rti .n, 20, 356-366. 

211 



uied
 

Comunicação apresentada no Simposium da Comissão de Educação Geografia da União Geográfica
 
Internacional - Helsínguia, Agosto 2001
 



Interdisciplinaridade na Educação Geográfica: 
Em Busca de uma Nova Síntese 

Fernando .'\lcxandre 

Desde a institucionalização da Geografia moderna no séc. XIX que a Uisciplina tem 
procurado cimentar, com relativo sucesso, a sua imagem de ciência de síntese, de 
encruzilhada, de charneira. Esta postura resulta de uma pretensa capacidade para integrar 
no mesmo objecto de estudo elementos do físico e natural, do humano e social. Contudo, 
este carácter interdisciplinar, embora fundamental para manter a unidade e coesão interna 
da Geografia, é cada vez mais dificil de sustentar soh o ponto de vista epistemológico. A 
crescente autonomia de ramos como a Geomorfologia e a Climatologia, a cada vez maior 
sobreposição dos domínios das várias ciências, são exemplos que permitem questionar a 
validade dos critérios de distinção da Geografia e o seu posicionamento no interface entre 
as Cjências l\aturais e as Ciências Sociais. '\iIais do que abandonar o valor epistemológico 

da interdisciplim.ridade, importa reequacionar o Seu potencial através da redefinição do 
conceito de espaço geográfico; noção central para a Geografia que urge encarar não como 
um mero suporte, mas como o proJuto de lógicas sociais e culturais onde interagem 
variáveis naturais e humanas. Os reflexos desta evolução podem estender-se ao campo da 
educação geográfica, por via de um reposicionamento da disciplina no conjunto do 
currículo resultante do desenvolvimento de novas áreas de integração de saberes como a 
educação ambiental, a educação para a cidadania e a educação intercultural. 

1. INTRODUÇÃO 

«A Geografia estuda o conjunto dos fenómenos naturais e humanos que constituem 
aspectos da superfície terrestre, considerados na sua distrihuição e relações recíprocas» 
(Ribeiro, 1986: 16). O sentido desta definição, proposta pelo grande YIestre da Geografia 
portuguesa do séc. XX, não é certamente muito diferente do de outras formuladas por 
grandes geógrafos das escolas europeia e norte-americana. Ela salienta um dos traços 
nuckares da disciplina, desde sempre assumido pelo conjunto da comunidade científica 
comu critério essencial para a sua individualização: a Geografia ciência que se assume pelo 
seu carácter interdisciplinar, de charneira e de síntese. Contudo, no contexto da evolução 
recente do pensamento científico pós-moderno, assim como no da própria Geografia, tais 

parânerros de delimitação epistemológica face às restantes ciências, até há pouco tidos por 
scus~xclusivos, são hoje difíceis de sustentar: 213 
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3. Lducuç;:;o em Ciência 

a)	 :)e atendermos à crescente especialização da Ciência e à consequente autonomização de 
ramos de estudo antes integrados no objecto de uma mesma disciplina científica; 

b) Se pensarmos na cada vez maior sobreposição dos domínios das várias ciências, 
suscitada por um movimento resultante do aumento da complexidade das questões e 
dos problemas a LIue urge dar resposta. 

Por isso, a capacidadé: de análise conjunta de variávcJ~ físicas, amhientais e sociais, que 
outras disciplinas passaram agora também a interrelacionar, deixa de se poder considerar 
elemento distintivo e específico da Geografia. 

Com este trabalho pretende-se discutir e problematizar o conceito de interdisciplinaridade, 
quer como critério de delimitação do objecto de estudo da Geografia, quer como 
fundamento para uma redefinição do papel da educação geográfica no conjunto do 
currículo, num quadro em que se assiste ao incrcmento de novas áreas de integração como 
a educacão ambiental e a educação para a cidadania. A reflexão proposta estrutura-se em função 
dos seguintes pressupostos: 

1)	 A concepção clássica da Geografia como ciência interdisciplinar e de síntese entre o 
físico e o humano não pode ser aceite como factor de distinção face às Ciências Naturais 
c Sociais, pois no quadro da pós-moderhidade a resposta aos desafios suscitados pelas 
ciências físico-naturais só é possível através da compreensão dos contextos sociais que 
condicionam a sua formulação e os seus métodos de resolução; 

2)	 No campo da Geografia, como no da educação geográfica, a interdisciplinaridade passa 
pela redefinição e recuperação do conceito de espaço, entendido não apenas como um 
suporte físico mas como o produto de lógicas sociais e culturais cuja i teracção justifica 
as formas de intervenção do homem sobre o meio, o modo como o sujeito inserido 
numa comunidade percepciona a realidade envolvente e os processos de tomada de 
decisão que conduzem a novas iOlervenções nesse mesmo meio. 

Assim, numa primeira parte começaremo~ por fazer uma crítica à VJsao que toma a 
Geografia como a única ciência com características interdisciplinares e de síntese, 
destacando os aspectos de natureza epistemológica que permitem contrariar essa postura. 
Em seguida, procederemos a wna breve reflexão em torno do sentido a atribuir ao 
conceito de esPaço, noçào central no desenvolvimento do conhecimento geográfico que 
importa requalificar em função de formas alternati\ as de relaçào entre os domínios do 
natural c do social. Por último, discutiremos a necessidade de reequacionar igualmente o 
papel da educacão geográfica no conjunto do currículo do Ensino Básico, face ao 
desenvolvimento de novas áreas de integração de saberes. 
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2. A GEOGRAFIA COMO CI~NCIA DE SfNTESE 

Os princípios fU.'1dadores da Geografia moderna desde cedo foram fixados pelos trabalhos 
de Humboldt e RitteI. ü seu contributo permitiu afirmar o que pretensamente constitui 
uma das originaljdades da Geografia face a outras disciplinas científicas: primeiro, a sua 
capacidade de irtegração no mesmo objecto de estudo do físico e natural e do humano e 
social; segundo, ,) carácter integrador e sintético do saber por si produzido. De acordo com 
Clozier (19 7 2), trata-se de uma originalidade decorrente da convergência e 
interdependência, na superfície terrestre, de factos de natureza diversa, que apropriados 
global e sinteticamente pela Geografia permitiriam ao mesmo tempo demonstrar a sua 
utilidade, pois a disciplina não separaria o que na natureza aparece unido. 

o pensamento geográfico dominante até finais da década de 50, as ambiguidades 
epistemológicas resultantes de tais concepções, foram resolvidas pela demonstração da 
indispensabilidade de integrar os ramos da Geografia Física e da Geografia Humana e pela 
clarificação conceptual das noções de paisagem e de região. Estas constituiriam os eixos 
unificadores de uma Geografia que se definiria como «Humana» - porque o homem 
constitui o seu verdadeiro objecto de estudo - mas se veria também ligada à Geografia 
Física, ramo de estudo imprescindível para a compreensão do quadro natural onde se 
inscrevem as acções e actividades humanas. 

Estes princípios afiguram-se decisivos para a sistematização dos elementos definidores do 
carácter excepcional da Geografia, a única ciência cujo objecto e método procurariam a 
síntese de dimensões aparentemente díspares. 1\,)este contexto, a disciplina organizar-se-ia 
em torno: 

1)	 De uma componente moifológica, traduzida na preocupação em descrever e interpretar o 
conjunto dos aspectos e das formas fixas e ciclicas observadas na superfície terrestre; 

2) De uma cOl'rponente corológica, traduzida numa preocupação com a localização e 
distribuição dos fenómenos, com o estabelecimento de relações conducentes à 

compreensão do espaço e do modo como nele se organizam e interferem elementos 
naturais e humanos; 

3) De uma componente ecológica, traduzida no estudo dos nexos e interacções Ljue se 
estabelecem entre ambiente natural e grupos humanos e do modo como estes se 
adaptam aos estímulos, ou constrangimentos, que a natureza impõe; 

4)	 De uma componente evolutúJa, traduzida no facto de todos os fenómenos, naturais ou 
humanos, evidenciarem ritmos de mudança que apenas a análise histórica permitiria 
compreender. 

1'~l1\ .nde-se que ~(o alvo principal da Geografia Humana é o homem como .componente da 215 
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paisagem, chamando paisagem à fisionomia aparente das regiões, e reservando o nome de 
Geografia ao ramo do saber que espacialmente se ocupa da descrição e interpretação das 
formas visíveis da superfície terrestre» (Ribeiro, 1989b: 121). Sem esyuecer que alguns dos 
desenvolvimentos da Geografia Fisica são tidos por <<indispensáveis à compreensão do 
elemento humano no seu quadro natural ou no ambiente que já em parte afeiçoou. Isolada 
deste contextu, a (~eugrafia Humana não tem sentido ou deixa-se incluir no vasto e 
impreciso sistema das ciências sociais, penso, defendo e pratico que a Geografia é una na 
pluralidade dos seus métodos e aspectos» (Ribeiro, 1986: 11). 

Esta visão unitária da Geografia é ainda reforçada quando se afirma que o objecto da 
ciência é «a descrição e interpretação das paisagens terrestres e da organização geral física 
e humana, da superfície terrestre. ,,\ entidade real acessível à observação é a paisagem, o 
quadro objectivo de toda a investigação é a região, integrada num meio mais vasto 
(continente, zona terrestre, dominio de civi1ização) que é necessário pensar à escala do 
globo» (Ribeiro, 1989c: 37). Destas resultaram, a necessidade de analisar e interpretar as 
interrelações entre o homem e a natureza, a fim de descrever e compreender os padrões de 
individualidade que se identificam, e a discordância face aos que pretendem fazer do 
conjunto da Geografia, «não uma das ciências da Terra, mas um ramo das ciências humanas 
ou das ciências sociais» (idem: 61). ,\ união entre o físico e o humano promovem a 
compreensão global da acção do homem: «maior variedade de fenómenos, maior 
complexidade de relações, ausência de wn carácter necessário em muitas delas, larga parte 
reservada ao contingente, incidências perturbadoras da vontade humana ou dos azares e 
caprichos em que ela se move distinguem a Geografia Humana da Geografia Física» 
(Ribeiro, 198:: 33). 

Recorda-se, contudo, que «não há Geografia Humana sem Geografia Física, porque no 
chão que o homem pisa, no ar que respira, nas substâncias de que se alimenta, nos materiais 
com que edifica; está sempre alguma coisa da terra que o rodeia» (idem: 34). No 
fundamental, o problema da interacção entre o homem e o ambiente no âmbito da 
Geografia Regional clássica foi objecto de análise ~ob múltiplas vertentes. Embora 
inicialmente estas tenham revelado a persistência de uma forte componente ecológica, 
todas assumem, por oposição ao positivismo so séc. XlX, a negação das tentativas de 
generalização daquelas interdependências, remetendo para o objectivo contrário de realçar 
os traços de singularidade de determinados espaços. 

A justificação do papd central que o estudo das regiões e da paisagem assumiu na 
Geografia, decorre dos seguintes factores: 1) necessidade de afastar a discip1ina dos 
pressupostos de cariz naturalista inerentes ao modelo de causalidade positivista, dada a 
constatação de que as formas de adaptação do homem ao ambiente revestem aspectos 

216 multifacetados; 2) exigência de manter a unidade da ciência, posta em causa pela crescente 
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individualização dos domínios da Geografia Písica e da Geografia Humana. 

Em primeiro lugar, a liberdade da acção humana revela que a «sistematização dos factos da 
Geografia Humana tem de fazer-se, não a partir das influências naturais, mas de estilo, de 
ocupação, géneros de vida, níveis de civilização, ou outra qualquer modalidade, na origem, 
e na essência, de natureza humana» (Ribeiro, 1987: 2"7), o que encaminha a Geografia para 
o estudo concreto das diversidades regionais - territórios e paisagens - e para a 
desvalorização das «afecções gerais da vida do globo, umas por cairem fora da alçada dos 
seus métodos de trabalho, outras porque a sua própria generalidade periga a cada passo» 
(idem: 28). 

Em segundo lugar, ao abordar a descrição e interpretação das regiões o geógrafo demarca
se da postura assumida pelo naturalista, que preocupado com o estudo do "único" 
encarado como um aspecto isolado da superfície terrestre - é incapaz de realçar a 
complexidade das interrelações do conjunto dos elementos da natureza e das obras 
humanas, reveladoras de um outro conceito de Jingttlandade, 'iue só o geógrafo estaria apto 
a mostrar. 

Em terceiro lugar, o estudo da paisagem constitui a úruca possibilidade da Geografia 
manter a precisão do seu conteúdo, a unidade dos SeuS métodos e e\itar o risco de 
desagregação. A expressão original e nova que o trabalho dos homens acrescenta aos 
aspectos da natureza, a inJispensabiliclade do estudo dos grupos humanos se realizar no 
contexto da terra onde vivem, transforma a paisagem nwna «entidade real e não numa 
criação do espírito, qualquer coisa que se descreve e que é lícito tentar interpretar no 
conjunto dos elementos que combina» (ibidem: 36). É a este objectivo de síntese do natural 
e do humano que se devem submeter tanto a Geografia Humana como a Geografia Física, 
que existem apenas porque é essencial desarticular esse conjunto e ver como funcionam 
por si algumas das suas peças. 

A perenidade dessas combinações parece tornar legítimo que elas «continuem a constituir 
não uma curiosidade, mas uma preocupação essencial do geógrafo» (Ribeiro, 1989d: 384), 
afirmando-se a síntese regional como a última realização do seu trabalho, o único terreno 
em que pode alcançar a sua plena identidade: «ao explicar e compreender a lógica interna 
de um fragmento da crusta terrestre, o geógrafo revela uma individualidade cuja réplica 
exacta, é evidente, não se encontrará em nenhum outro lugaD> Ouillard, 1962: 483). 

Todavia, foi a própria evolução da disciplina e do conjunto do conhecimento científico, que 
tornou epistcmologicamcnte insustentável este tipo de excepcionalismo. Para o disfarçar, a 

Geografia passou a assumir como objecto o estudo do e.rpaço, noção vaga e abstracta 
entendida sobn tudo enquanto suporte onde se manifestam as interrelações entre 217 
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elementos naturais e humanos, onde é possível continuar a enconWlr as dimensões 
tradicionais da disciplina: nu espaço sucedem-se formas, perfilam-se dis ribuições que se 
combinam segundo critérios e contextos distintos, face às quais é preciso identificar tanto 
os padrões como os processos que as originaram, a sua evolução no kmpo e previsão 
futura. 

2. 1. A C TICA DO LJN CO 

Como procurámos demonstrar, a suposta unidade da Geografia provérr eh definição de 
um campo de acção através do qual se pretende aceder ao estudo, sobre a superfície 
terrestre, quer da repartição e arranjo dos fenómenos físicos, na sua dinâmica natural, quer 
da repartição e arranjo dos fenómenos humanos, nos seus dinamismos ~ocietais: a ponte 
entre estas duas dimensões constitui o domínio das relações «homem-meio». 

r,ste núcleo central confirma a imagem desde sempre difundida fela comunidade 
geográfica, de uma disciplina de encruzilhada ou, indo um pouco mais longe, de síntese. 

:8csejo que não é facilmente aceite no seio de outras comunidades científi{~as, pelas simples 
razão da Geografia não se poder arvorar em exclusivo esse direito: a ideú de síntese serve 
para acentuar a originalidade da ciência, mas pode ser tomada en igualdade de 
circunstâncias por outros ramos do saber. 

() conceito de região é largamente credor desta Vlsao unitaria e si ltétÍca do saber 
geográfico: quer porque a região se define como uma unidade espacial síntese de condições 
naturais e humanas; quer porque as metodologias desenvolvidas e aplicadas pelos 
geógrafos regionais clássicos pressupõem a sábia utilização de saberes e informações 
dispersos e uma grande competência na observação e descrição de um todo, homogéneo, 
que está para além da soma das suas partes. 

Por um lado, a integração do histórico no actual, do tempo no espaço, o estudo da evolução 
das formas, da transformação das relações espaciais e dos ambientes, aplicados a quaisquer 
nívels, tornam o estudo da Geografia «analítico enquanto procura interpretar o mecanismo 
e o decurso dos processos num mesmo fenómeno ou em fenómenos afins, sintético 
quando se propõe compreender os nexos entre fenómenos de natureza diversa» (Ribeiro, 
1986: 19). Por uutro lado, a Geografia aglutina os dados recolhiJos através dos seus 
próprios métodos de investigação e os resultados produzidos por outras disciplinas 
científicas sem, contudo, os tomar isoladamente, «pois a disciplina repõe-nos no seu 
quadro natural, recoloca-os na ordem concreta das coisas» (C'lozier, 1972: 103). Desta 
forma de actuar por parte do geógrafo, dependem a originalidade e a coesão da Geografia, 
a :ma apetencia para alargar os seus horizontes a outras disciplinas (Ribeiro, 1986). 
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No mesmo sentido se estabelecem os ctitérios que devem enformar as relações do 
geógrafo com as produções de outros cientistas: «enquanto o botânico, o físico, o 
sociólogo, procuram limitar o seu campo de estudo e isolar o fl'nómeno característico da 
sua ciência, o geógrafo considera-o sempre soh o aspecto sintético, como expressão de 
forças variadas, como parte comtituinte de um todo que lhe importa compreender, como 
causa e consequência, nas múltiplas relações com outros fenómenos conexos» (Ribeiro, 
1989a: 125). Recusa-se, assim, a via da especialização seguida pela generalidade das ciências, 
sem contudo negar as suas vantagens, por vezes de uma forma aparentemente utilitarista, 
«na medida em que os seus autores apresentam de uma maneira acessível os seus resultados 
e as suas ideias. Resta-lhe [ao geógrafo] um domínio muito rico no qual pode descrever os 
conjuntos, analisar as correlações, tentar estabelecer uma síntese interpretativa» (Ribeiro, 
1989c: 51). 

Estas posições, pelas quais a Geografia se assume como ciência de síntese e de natureza 
interd.isciplinar, são reveladoras de uma concepção que na década de 50 foi designada por 
Schaeffer (1953) de excepcionalismo. Através delas pretendeu o autor desmontar a imagem de 
uma Geografia C'~ ue se encararia a si própria como ciência única e excepcional face, não 
apenas às restam ~s ciências sociais, como à totalidade do conhecimen to científico: 

Considerando um absurdo o pressuposto de que os geógrafos se distinguem acima de tudo 
pela capacidade ele estudarem de forma integrada fenómenos de natureza heterogénea; 
Entendendo que a existência das \"árias disciplinas científicas é sobretudo o resultado de 
um processo de divisão do trabalho, que torna irrelevante a busca de uma identidade 
fundada em critérios estritamente metodológicos; 
Criticando os prndpios conceptuais e metodológicos do regionalismo, que vocacionado 
para o estudo do único c irrepetível, serviria apenas para justificar o carácter supostameme 
unificador e sintético da disciplina. 

Apesar do radicalismo de algumas das pOSições assumidas por Schaeffer, justificadas 
porém pelo contexto filosófico e científico em que foram geradas - advento das correntes 
neopositivistas que deram lugar ao desenvolvimento da chamada «1\Ova.» (';'eografia, ou 
Geografia Quantitativa - a evolução da discipUna acabou por demonstrar parte da sua 
validade. Puseram em evidência algumas das contradições do regionalismo as quais, não 
obstante, deixaram uma marca indelével na imagem social da Geografia, que se estendeu 
ao campo da educação, domínio onde ainda se mantêm tanto nas intenções como nas 
práticas (Alexand.re, 1995). 

A afirm.ação da Geografia como ciência de síntese acabou por se ver contrariada tanto pela 

crescente especia 'zação do seu saher, como pela autonomização de muitos dos seus ramos, 
num processo que é visto, por uns, como um perigo para a manutenção do cspíriLO 219 
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geográfico, por outros, como uma inevitabilidade da evolução científica que não pue em 

causa a unidade do objecto de estudo da disciplina. Todavia, persistiu-se na condenaçin das 

tendências que poderiam comprometer a coerência interna da disciplina, fugindo a00 

métodos e processos de investigação geográfica. As que se opunham ao «espírito» da 

ciência, definido como uma orientação de estudo, um caminho para a integração e a 

síntese. Assim, não é estranho que se reafirme a preferência pela «velha designação de 

Geografia (... ) sempre interdisciplinar (ao invés das especializações tão louvadas), 

encruzilhada de saberes diversos e diversamente postos ao serviço das relações do homem 

com a Terra, ou do homem sobre a Terra - que querem afinal dizer a mesma cois'D) 

(Ribeiro, 1989b: 1'75) . 

.'\ verdade, porém, é que o processo de construção do conhecimento científico permite 

constatar como todas as disciplinas se encontram, em maior ou menor grau, na 

encruzilhada de várias outras, desenvolvendo as suas próprias excrescências, elaborando a 

sua própria síntese em função das suas interrogações centrais. O que é dito da Geografia 

também o podia ser da Sociologia, da História, da Física ou da Biologia e, a fortiori, da 

Filosofia ou da Medicina. 

Dessa forma, a exigência de se proceder a uma recentragem do objecto da Geografia pode 

justificar-se pelo imperativo de manter a unidade de uma disciplina cuja própria din2mica 

evolutiva parece pôr em risco. Por um lado, marcando a diferença entre a Geografia 

ciência social - e os domínios que se vão demarcando cada vez mais (como acontecc, por 

exemplo com a Climatologia e a Geomorfologia), desde que este processo não impeça a 

manutenção dos laços com as Ciências da Terra ao mesmo nível dos que se mantêm com 

as Ciências Sociais. Por outro lado, tentando que a especialização não ponha em ca'.lsa a 

tradição, a reprodução dos valores assumidos por sucessivas gerações de geógrafos. 

.\ utilização de termos como síntese, encruzil/Jada, znterdisciplinaridade, embora contribua para 

realçar esse espírito de integração de saberes que a Geografia reclama para si, não esconde 

algumas dificuldades no que concerne, quer ao tipo de relações que a disciplina pretcnde 

estabelecer com outras ciências, quer à posição que deseja assumir no conjun,o do 

conhecimento científico. Parece ser indiscutível que a Geografia sempre foi, e aincla é. 
largamente devedora dos saberes de outras ciências. ] ':sta postura é tida por vantaíosa c 

importa mantê-la, desde que numa perspectiva que evite uma visão exclusiva dos 

problemas do Mundo, aliás injustificável num momento em que as fronteiras en1l:c as 

ciências se tendem a esbater. Contudo, a tradição mostra, afinal, uma Geografia que 

pretende tirar proveito dos saberes produzidos por outras ciências e ao mesmo rcmpo 

excluir-se do trabalho interdisciplinar, atribuindo-se o monopólio da capacidade de 

proceder a formulacões de síntese, como se o conhecimento geográfico fosse o único 

220 capaz de as estabelecer. 
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Em função dessa sua pretensa capacidade de integração dos domínios das Ciências 
Naturais e das Ciências Sociais, a Geografia assumiu também o protagonismo na criação 
de um campo científico novo, as Ciências do Ambiente. Conhecimento organizado em 
torno de um complexo, o ambiente, que a ciência ensinaria a pensar em conjunto e não a 
isolar em Meteorologia, em Climatologia, em Geologia, em Pedologia, em Economia ou 
em Sociologia. Pretexto para a integração de dimensões múltiplas num todo único de 
conhecimentos, a Geografia pretendeu desenvolver-se por essa via, ao arrepio da 
especialização e por forma a poder alcançar algo ainda mais difícil de concretizar: a 
chamada pesquisa interdisciplinar. :i\'fas, ao invés de um verdadeiro encontro de saberes, 
desta acabou por resultar sobretudo uma justaposição de matérias, dando corpo a uma 
interdisciplinari ade em que cada um tende a ver a sua ciência, a dar-lhe preponderância e 
a tratar displicentemente as alheias. 

Assim sobressai a imagem de uma Geografia que se intitula de disciplina transversal, 
aglutinadora de tudo quanto possa ser traduzido sob a forma de distribuições na superfície 
terrestre. Ambição exagerada, ou imperialismo sem fundamento (DoMus, 1989), tanto 
mais que, em simultâneo, se assiste à recusa mais ou menos peremptória das articulaç0es 
intra-disciplinares as quais, apesar de se considerarem contraproducentes, se mantêm a 
bem de uma unidade de bases muito fragilizadas. ..:\ evolução recente do conhecimento 
científico não permite que dimensões até há pouco vistas como exclusivas da Geugrafia 
sejam, só por isso, excluídas do objecto de outras ciências. 

Não obstante parecer haver um acordo global acerca desse carácter interdisciplinar, 
verifica-se uma certa heterogeneidade no que respeita ao posicionamento da Geografia em 
determinados ramos da Ciência: ora valorizando as ligações com as ciências da Terra, como 
aconteceu com os geógrafos de inspiração regional, devido à importância atriblÚda ao 
quadro natural como condicionante das decisões e arranjos espaciais dos grupos humanos; 
ora destacando os laços com as ciências sociais, como acontece com as tendências mais 
recentes que cncaram a organização do espaço enquanto produto de uma lógica 
socialmente gerada. Por outro lado, também o carácter flexível dos vínculos que a 
Geografia estabelece com os vários ramos da Ciência, balançando de acordo com as 
tendências conceptuais privilegiadas, parece mostrar a volubilidade da própna 
interdisciplinaridade geográfica e as dificuldades em a sustentar sob o ponto de vista 
epistemológico. 

É djfícil conciliar a ideia de uma ciênCIa que se diz de encruzilhada com o facto dessa 
mesma ciência assumir claramente a integração num determinado domínio do 
conhecimento científico. Trata-se de uma situação ambígua, que a autonomia de ramos da 

Geografia como a Climatologia e a Geomorfologia apenas sublinha, fazendo suscitar novas 
interrogações ac rca do ripo de relações que a Geografia <mna» estabelece, de facto, não 221 
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apenas com outras ciênCIas, mas também com alguns dos seus territórios: a) a 
Geomorfologia não estará, pelos seus objectivos de produção de conhecimento e métu00s 
de investigação, mais próxima das Cil'ncias da Terra que do estudo da localiz',c:ào 
industrial?; b) os campos da Geografia que se situam nos seus extremos, não estarão ,n;:is 
próximos dos domínios de outras disciplinas que do seu próprio tronco e não retiram Ilais 
proveito dos contactos e contributos com disciplinas vizinhas, que dos contributos dum 
tronco supostamente comum que seria o da Geografia? 

3. ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

Com as correntes regionalistas, a possibilidade de ocorrência de diferentes combinações de 
fenómenos surge como o principal factor de diferenciação da superfície terrestre, estando 
na origem dos traços próprios das regiões. Daí resulta a definição de um espaço concreto 
onde se e"erce a análise geográfica, qm: por assumir características variáveis e irrepetíveis 
permite à disciplina tomar como seu objecto o estudo do único, 

A «~":;ova» Geografia mantem as suas Ligações ao espaço mas aprofunda os conceitos e as 
técnicas Je análise: inicialmente o que se observa é o emprego sistemático da quantificação 
no estudo das distribuições, realçando-se a forma, a geometria e a tipologia dos modelos 
de organização espacial que revelam aspectos passíveis de serem mais facilmente 
observados e medidos: daí a normalização, a concepção do espaço como entidade 
abstracta. :NIas a análise das configurações espaciais representa apenas uma parte do campo 
da Geografia, que necessita de ser complementado com uma abordagem dinâmica. Com o 
tempo, os estudos sobre estruturas, rdações e processos espaciais conduzem a uma 
compreensão mais satisfatória das relações funcionais e dos ritmos de mudança, inscritos 
numa abordagem de natureza sistémica. 

No entanto, o desenvolvimento, quase simultâneo, de correlllCS altétnativas, relacionadas 
com as perspectivas humanista, idealista, radical e espaço-temporal, associado a um relativo 

fracasso na sua divulgação, fazem ressaltar a ideia de um aparente caos, como se a 
Geografia ti,;esse perdido a sua orientação. No conjunto desses rrabalhos surgem di"cl:.as 
proposições sobre o objecto da disciplina, que a encaminham para a análise e estudo d", um 
espaço ao qual se associa o adjectivo de geugráfico, A redefrnição deste espar;-o torna possívC! 
mais uma tentativa de integração de uma componente natural e humara (Brunet, 198'); 

Christofolctti, 1989; Dollfus, 1989; Rochcfort, 1989; Bailly e Ferras, 199-:'; Murp:l) c 

Johnson, 2000; Norton, 2000): 

a) O espaço é considerado como uma cnação humana, porque concebido como a 
222 projecção no solo da sociedade que o criou; 
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b) O espaço geográfico é gerado no momento em que a sociedade actua sohre o meio 
natural - o ecossistema - modificando-o com o intuito de assegurar as condições que 
permitem a sua sobrevivência e tendo a sua evolução início num tempo ditado pela 
natureza; 

c) Exigindo a construção do espaço uma intervenção conúnua da actividade humana, este 
é tido como produto social resultante de uma sociedade que se organiza por forma a 
atingir determinados objectivos; 

d) Os elementos do espaço natural reencontram-se no espaço geográfico, muito embora 
sejam modificados e reestruturados segundo uma ordem desejada pelos grupos 
humanos. 

Apesar deste esforço de conceptualização, o termo espaço é muitas vezes utilizado de 
modo indefinido, ou ambíguo, podendo designar uma fracção ou a totalidade da superfície 
terrestre e implicando sempre a apreensão concreta da extensão, ou do território. Por isso, 
parece que o espaço serve simplesmente para substituir a expressão Stlpetjicie terrestre, ficando 
por esclarecer o verdadeiro sentido a atrihuir ao adjectivo geográfico. Um dos caminhos 
possíveis para a resolução deste problema surge com a definição do conceito de úi'j,alliz:ação 

espacial. 

Em primeiro lugar, o espaço não constitui em si mesmo o objecto de estudo da Geografia, 
assumindo-se antes como um carácter: o fac tu da organização espacial existir sohre um 
dado território, iepresenta um dado fundamental para a disciplina, da mesma forma que a 
presença do espaço na superfície terrestre constitui a condição essencial para a concretização 
do facto geográfico. 

Em segundo lugar, a orgaruzação espacial exprime a existência de uma ordem e de 
interrelações entre as partes, uu elementos, que constituem um conjunto. U seu 
funcionamento e interacção são resultantes dos processos que mantêm a dinâmica e a:.; 
relações entre 0< próprios elementos. Tal integração dá origem a um sistema organiLadu, 
cujo arranjo e forma são expressos através de uma estrutura: sendo possível identificar 
nesse sistema diversos tipos de organização, à (~eografia só interessam os que realmente 
apresentam um carácter espacial. 

Em terceiro luga..:, a noção de espaço pressupõe a presença e identificação de uma extcnsão, 
visualmente expressa em termos de superfície terrestre..'\ característica espacial de maior 
significado para a Geografia, faz sublinhar que o seu objecto de estudo se deve f.'xprimir 
em extensão e materializar-se visualmente nas diferentes paisagens que podemos perceber 
na superfície da Terra. 

Destes princípios deve concluir-se que a Geografia não é, nem o estudo do espaço nem 223 
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dos lugares, mas sim da orgaruzação espacial, considerada como um atributo e uma 
qualidade, incJjspensáveis pata caracterizar um objecto ao qual seja possível atribuir 
significado geográfico. O espaço é uma dimensão que não constitui só por si objecto de 
estudo da Geografia, pois este é definido sobretudo pela organi:'(flçâu. Tal torna possível uma 
distinção fundamental entre organização espacial e organização do espaço (Christofületti, 
1989): a primeira, indica e toma como referência a existência de uma unidade final, de um 
produto terminal que, independentemente da escala de análise considerada, é possível 
delimitar na superfície terrestre; a segunda, refere-se à dinâmica e aos processo~ que 
produzem a organização, terminando nos mecanismos geradores do produto. Parece claro 
que o estudo da organização espacial, pela sua natureza, inclui a análise tanto dos processos 
e dos mecanismos responsáveis pela organização do espaço, como das estruturas c das 
relações espaciais que se estabelecem. 

Com o incremento das correntes de pensamento ligadas à Geografia Cultural (Bai"y e 
Ferras, 1997; Murphy e ]ohnson, 2000; '\iorton, 2000), assiste-se ao refinamentu do 
pressuposto de que a Geografia deve pri,i1egiar o estudo da organização espacial, para o 
quc deve atender às seguintes dimensões: 

1)	 Jociela! - necessidade de se ter em conta a ideologia e os conceitos através dos quais os 
homens exploram a organização do espaço e justificam as respectivas tomadas de 
decisão; 

2)	 Representaciona! - o espaço não é objecto de estudo em si mesmo, pois o real objectivo 
não existe para além dos nossos constructos; o conhecimento repousa sobre a 
representação de fenómenos a partir de conceitos; a Geografia não é, portanto, a ciência 
do espaço, mas sobretudo a das suas representações e das práticas que delas resultam; 

3)	 Imoj!,illál7a - toda a modelização é uma imagem simplificada do Mundo, ou de uma das 
suas porções, em consonância com um determinado ponto de vista (regional ou 
Lcmático), importando à Geografia explicitar a constituição desse mesmo imaginário; 

4)	 Ci'iação - cada representação constitui a criação de um esquema pertinente, mas parcial, 

do j'"rundo, que remete para as próprias ideologias e para a forma como estas se 
estruturam numa dada época e contexto espacial; 

5) Reh"oacção - as representações alimentam-se das práticas e vice-versa; assim, uma 
sociedade que cria o seu meio de vida não o faz apenas através das suas relações de 
produção, mas graças às representações (ideologias, valores) que lhe são próprios. 

Da síntese destas cJjmensões é possível concluir que a Geografia se funda no estudo das 
representações, enquanto fonte do sentido da criação social, ou individual, de um dado 
modelo pertinente do real, que permite abordar não o espaço em si mesmo, mas o sentido 
das práticas espaciais e das suas consequências. Esta abordagem traduz uma profunda 

224 alteração das concepções generalizantes e abstractas da geografia neopositivista. Ao ideal 
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causalista passa a opor-se aquele que aceita a subjectividade do conhecimento e o papel do 

acaso nos processos espaciais: alicerçando se em preceitos que valorizam a complexidade 

decorrente da diminuição das escalas de análise, () prohabilismo associado ao pluralismo 

ideológico, à aceitação das valorizações culturais e sociais. Em suma, uma Geografia que, 

importa frisar, aceita integrar os mecanismos do conhecimento humano e a natureza 

subjectiva das intervenções do homem sobre o espaço. 

Os conceitos apresentados podem ser aplicados ao estudo dos problemas de hoje, do 

passado, ou mesmo do futuro, bastando para tanto que se tenha em consideração o 

contexto socio-económico de cada civilização e a interdependência entre as \.árias fases de 

evoluçào histórica dos grupos e das sociedades humanas (Brunet, 1989; Christofoletti, 

1989; Dolffus, 1989). A Geografia poderia entào assumir como seu objecto de estudo a 

síntese das interacções entre dois sistemas de organização espacial: os geossistemas, 

organizações espaciais com origem no ambiente físico e os sistemas sacio-económicos, 

organizações espaciais que nascem de processos ligados às actividades humanas. Esta 

opção resolveria também, sob o ponto de vista epistemológico que não operacionalmente, 

as questões de definição e integração dos campos da Geografia Física e Humana, 

encarados numa perspectiva que realce e explore a unidade que resulta da sua interrelação 

e as conexões que se identificam ao nívC! do conjunto do sistema globalmente considerado 

- a Terra. 

Esta perspectiva sistémica parece adaptar-se bem à natureza do conhecimento produzido 

pela Geografia e dos fenómenos que esta se propõe estudar e ohservar. Pressupõe que o 

sistema global se pode decompor em subsistemas, na condição de que cada um dos seus 

elementos seja considerado também como sistema num outro nível de análise; facto que 

permite integrar um outro conceito fundamental em Geografia: a noção de escala. O 
sistemismo assim entendido implica a existência de um conjunto de elementos 

interdependentes, tratados como um todo. O sistema recobre, assim, quer o conjunto 

organizado entre diferentes elementos, quer as suas interacções. O espaço geográfico é 

talhado, composto e recomposto pelos sistemas espaciais, entendidos como sistemas vivos 

que estabelecem trocas com o seu ambiente, tomado em sentido lato. Todavia, a 

abordagem sistémica guarda um lado operatório no qual, por vezes, se corre o risco de 

tornar menos simples as coisas que o são no fundamental. De qualquer forma, este 

pensamento tem o mérito de propor uma visão de conjunto, não condensada, yue se opõe 

a um procedimento hierarquizado, abreviado e parcelar. 

A Geografia ma1leve-se muito tempo afastada do que deveria ser o seu objectivo principal: 

explicar e prever as práticas sociais sem reduzir a realidade apenas a macroestruturas. É 
certo que estas existem, mas também é necessário compreender como se constróem os 

territórios regionais e se imbricam os significados espaciais c os significantes culturais 225 



3. : ducação em Ci~~ncia 

(Alexandre, 1995). Importa sobretudo não negligenciar o sentido dos lugares, a fim de ser 
possível captar os territórios de vida e explicar as suas aptidões para o desenvolvimento. 
Neste contexto, é possível o acordo em redor de uma definição de Geografia que seja 
objecto de um largo consenso: o estudo da organização e da produção do espaço pelas 
sociedades humanas, ou, o conhecimento do espaço e da sua organização, o território. 
Assim, à definição de Geografia «ciência do espaço» é preferível «o estudo da organização 
do espaço e das práticas espaciais resultantes». A disciplina analisa ora os discursos, ora as 
práticas espaciais, para discorrer coerências e repetições; não somente as dos homens que 
raciocinam, mas também as dos que se encontram ligados aos lugares de vida. 

:\mbora actualmente outras ciências manifestem um cada vez maior interesse peio estudo 

de problemas com uma componente espacial, é um facto que o espaço geográfico 
apresenta algumas particularidades: a sua polivalência, o apresentar-se muitas vezes como 
o resultado da adaptação de espaços vizinhos, o constituir-se como produto de culturas, de 
civilizações. Pela necessidade de proceder à análise de um espaço multifacetado sob o 
ponto de vista físico e humano, de discernir novas formas de interdisciplinaridade, o 
geógrafo é levado a apreender a fragilidade quotidiana do espaço, transformando a 
Geografia numa empresa cívica que vai do ecológico ao social e o geógrafo num generalista 
do espaço quotidiano. "\pesar dos riscos inerentes à produção de um discurso demasiado 
genérico, entende-se que esta abordagem se ajusta ao tipo de respostas de que necessitamos 
face aos desafios que se nos colocam, num momento em que a humanidade se encontra 
seriamente ameaçada, simultaneamente, pelo desconhecimento das leis do espaço e pela 
incapacidade dos nossos contemporâneos, ainda que qualificados, em apreender as 
interconexões entre fenómenos e processos de natureza diferente. 

).1. [ UCAÇ . O G OGRA I A NOV( SPAÇ( S NOVOS FROS EMA 
A RE:LAÇÓE:S 

Os pontos de vista expressos anteriormente não pretendem recuperar para a Geografia uma 
condição excepcional, mas tão somente demonstrar como esta se pode redefinir em torno de 
um objecto exclusivo, não reivindicado por outras disciplinas, ainda que inscrito num 
domínio - o espaço - onde aquelas também se podem mover. '\legando o retrocesso a uma 
Geografia de síntese, assente na descrição qualitativa e literária, propõe-se um outro elemento 
iJafa integrar o núcleo duro da disciplina: a qualificação e a quantificação dos espaços 
terrestres a todas as escalas, a apreensão dos mecanismos, dos processos, das problemáticas 
que vão do ecológico ao económico, ao social, ao cultural, nas quais há lugar para uma grande 
diversidade, não somente de olhares, de campos de especialização, mas de hierarquização dos 
factos,-, dos problemas (Rochefort, 1989; Bail1y e Ferras, 1997; :NLnca, 2001). 

226,L\ detinição do objecto da Geografia corno o estudo da orgaruzação espacial, quando 
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as,·:nte numa \,,;\0 do espaço enquanto representacão, enquanto produto social, acaba por 

fundamentar o pressuposto essencial de que cada sociedade se vê reflectida num espaço 

que lhe é próprio, constituindo este, por isso, uma das dimensões do sociaL Desse modo, 

julga-se também justificada a assunção de que a Geografia se deve posicionar 

inc)ntesta, cimente no campo das Ciências Sociais, embora esta ancoragem seja propícia a 

novx, conflitos, 1'alvez estes sejam sobretudo de natureza epistemológica e possam ser 

causa de prohlcmas de identidade no que respeita à Geografia como ciência, mas não deixa 

de ser também verdade qut' neles reside fone potencial de afirmação da educação 

gcoC;ráfica, enquanto domínio de integração da educafêio ambiental, da educaçêio para a CZdadania 

e da educação iní?rcultural, campos que, tal como a Geografia, se constróem e definem pelo 

seu carácter imerdisciplinar. 

Empregue com frequência no campo da educação, o conceito de intercirsciplinaridade não 

é fácil de definir, pois muitas abordagem usualmente designadas de interdicciplinares 

acabam, quando operacionalizadas, por reflectir perspectivas que lhe são opostas, A sua 

implementacão no processo de ensino e aprendizagem pode justificar-se à luz dos 

seguintes níveiS de argumentação (pombo, 1993): 

lvIeteifisico - a j,1terdisciplinaridade decorre da tese de que os factos e os fenómenos 

estudados por difereme, disciplinas fazem parte de um todo para o qual convergem o 

conjunto das ciências; a pesquisa cientifica conduz à identificação de relacões e nexos 

impossíveis de percepcionar através do estudo individual de cada disciplina cientifica, o que 

resulta na necessidade de ultrapassar as fromeiras disciplinares baseadas em diferenças 

fenomenológics e superficiais; 

Transcendental -- a interdisciplinaridade traduz o reconhecimento de que a mente humana se 

constrói em tomo de um princípio de unidade e coerência, pois existe um núcleo duro de 

elementos e de eis lógicas na origem da racionalidade transversal que liga as ,árias ciência:,,: 

Antropológico - ; interdisciplinaridade baseia-se na possibilidade de ultrapassar as barreiras 

linguísticas e ccnceptuais entre as diversas disciplinas; 

Cultural e histórico -- a interdisciplinaridade resulta da necessidade de encontrar soluçàes para 

a fragmentação cultural típica da pós modernidade; numa sociec1ade complexa, a resolução 

de problemas ambientais, sociais, técnicos e psicológicos, só é possível atra,és da 

colaboração de especialistas oriundos de diferentes áreas cientificas, 

o r:ruzamento destes vectores estruturantes do trabalho interdisciplinar com os princípios 

que: devem orientar conceptualmente a Geografia, resulLl na identificação dos conceitos 

qu': consideran:os nucleares da própria Educação Geográfica: espaço e território, 

i\ " ;te propósito toma-se uma noção abrangente de f,rpaw como suporte de repartições, 227 
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como espaço vivido, parcial, relativo, filtrado pela personalidade de cada sujeito, p Jas 
percepções que determinam as suas práticas, as suas atitudes, os seus comportamentos; 
como espaço social, um espaço criado pelas sociedades, que reflecte a organização social 
com os centros, as vias, as unidades de gestão, as fronteiras, cujas estruturas embora alheias 
a uma qualquer relação natural, se organizam em modelos espaciais que permitem a 
manifestação das contingências naturais. l\Jessa óptica, o espaço não é mais um espaço 
'·ago, um mero suporte. Ora como entidade geográfica, ora como suporte de identidade, o 
tern'tório do geógrafo é o espaço. Espaço de pertença, reconhecido, delimitado, investido, 
finalizado, institucionalizado. O território confere uma iJentidade a toda a entidade 
cspacial, como espaço apropriado segundo uma visão etológica, no sentido de balizagem, 
de privatização, de dominação. Identificação espacializada segundo a fórmula «o espaço é 
um factor de poder, enquanto o território é um produto do poJeD>..'\ acção essencial do 
homem tem por efeito imediato e inicial originar um registo no espaço e, por conseguinte, 
produzir território através duma impressão, de sinais, de traços. A interrogação 
fundamental na Geografia, como na Educação Geográfica, passa pela articulação 
sociedades humanas/território (o «social» e o «espaciaD». A sua ferramenta operatóri," é a 
escala, a qual joga em todos os níveis: do bairro à região, do concelho ao Distrito, do 
Estado à Nação. 

Fig. 1 - O lugar da Geografia e da Educação Geográfica 
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É longa a lista dos conceitos que podemos associar à educação geográfica e o seu conteúdo 
tem vindo a crescer ao longo do tempo. Continua a integrar um pequeno núcleo de noções 

estruturantes, tais como localização, distribuição espacial, paisagem, região, povoamento. 
Na fig. 1, pretende-se alargar essa lista, apresentando um modelo esquemático que dê 
sentido a uma nova perspectiva da interdisciplinaridade em Geografia e saliente a forma 
como esta também pode constitu.ir o ponto de partida para uma redefinição do objecto da 
educação geográfica, destacando o seu papel no desenvolvimento das dimensões hoje mais 
valorizadas em termos de política educativa. 

Julga-se, assim, poder transmitir a exigência do estudo do espaço social dever incluir novas 
ferramentas conceptuais. Definem-se conceitos fundamentais ligados quer ao ambiente 
(ecossistema, paisagem, mcio namral, equilíbriu), quer à posição geográfica (distância, 
polarização, espaço local, região, );ação, escala, território, espaço social, sistema), quer ao 
desenvolvimento (recursos, urbanização, desigualdade espacial), para além dos que 
dependem das representações espaciais (espaço vivido). Alguns destes estão contidos no 
esquema apresentado, outros embora ausentes poderiam sê-lo facilmente. Em todo o caso, 
o seu propósito é tornar evidente uma certa descentragem do campo da educação 
geográfica a favor de outras áreas interdisciplinares, organizadas tanto em redor de 
conceitos sempre tidos por geográficos, como de outros que, podendo a priori não o ser, 
facilmente são conjugados numa leitura de base geográfica. A distribuição dos conceitos 
pelos três dorni:,jos, embora possa ser considerada arbitrária deve ser entendida apenas 
como exemplificativa; seria possível recolocar os conceitos em qualquer uma dessas áreas 
sem que o seu sentido global e a filosofia subjacente se alterassem. (: precisamente nesta 
possibilidade de articulação horizontal entre os três campos que julgamos reside o valor 
formativo da educação geográfica e a capacidade para se desenvolverem, ao nível da escola, 
projectos de cariz interdisciplinar verdadeiramente pertinentes para os jovens e tradutores 
da complexidade dos contextos em que vivemos. Em coerência com os pontos de vista 
expressos anteriormente, entende-se que o modelo apresentado na fig.l permite: 

a)	 Conceber que a educação geográfica organizada em função de uma noção renovada de 
espaço possibilita o tratamento dos conceitos oriundos dos três dorninios considerados, 
uma vez que todos eles podem ser interpretados tanto como geradores quer como 
produtos de um espaço social e culturalmente construído e percebido; 

b) Preservar a tendência integradora da Geografia, não numa perspectiva dominadora, mas 
enquanto área promotora de articulações inter e intra-disciplinares que admite que 
outras disciplinas trabalhem os mesmos conceitos e noções, como resposta a problemas 
comuns que todavia se abordam a partir de questões distintas; 

c)	 Implementar ao nível da escola projectos que concebam a interdisciplinaridade como 

uma verdadeira integração de saberes, não como uma simples articulação 
multidisciplinar. 229 
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Embora neste trabalho não seja possível apresentar exemplos do modo como cada un dos 

conceitos apresentados no esquema da fig. 1 pode ser tratado nesta óptica, entende-se dever 

explicitar alguns elementos para a compreensão da sua fIlosofia. O foco da refLxào 

educativa situa-se actualmente em torno das questões do ambiente, da cidadania c d2. 

multiculturalidade, aglutinadas por um complexo mais abrangente usualmente desig.'ado 

de educação para a cidadania. 

No campo da educação ambiental pri\ilegia-se o afastamento das tendências de ínrlole 

ecológico-naturalista ligadas a uma postura estritamente conservacionista., entretanto 

substituidas pela's abordagens multifacwriais através das quais se concebe uma educação a 

favor do meio. O seu alcance depende hasicamente do sentido que se atribui ao próprio 

conceito de ambiente. Julgamos que as modernas concepções se adaptam bem à natureza do 

saber geográfico: uma concepção ampla que não remeta o sentiuo de ambiente 

exclusivamente para o meio físico que envolve o homem, mas integre .Js elementos de 

carácter económico e sacio-cultural resultantes da intl:rvenção dl:ste sob.'·e o espaço, sem 

os quais não é possíveJ uma análise correcta dos múltiplos impactes da acç;o humana sobre 

a qualidade de vida das populações. 

Apesar de puderem ser analisados separadamente, tais elementos só podem ser 

interprl:tados com segurança pela demonstração das suas profundas inte'acçõl:s, de onde 

emerge uma educação ambiental entendida como um processo gUl: consisll: l:m reconhecer 

e clarificar conceitos com o objectivo de desenvolver as capacidades e as atitudes 

necessárias para compreender as interrelações entre o homem, a sua cult lra e o seu meio 

biofísico. Do ponto de vista pedagógico e metodológico, a concepçío de educação 

ambiental explicitada, pode ser definida como uma modalidade educativa caracterizada pela 

intersecção de elementos como a intercLsciplinaridade, o encadeamento de causas e efeitos, 

o sentido global, () internacionalismo, a afirmação de uma nova ética, a acção. 

A educação para a cidadania é vista como um domínio onde se combinam dimensões 

cognitivas, sociais e afectivas. Neste quadro, a própria cidadania é entendida como t'm 

interface onde se relacionam o Estado e a sociedade civil, o Governo e os cidadàos, a 

organização política territorial e os seus ml:mbros CEder e Giesen, 2001). As relações d1lH' 

ambos o::. campos - a organização e o· indivíduo - podem ser concebidas de divl.rsac 

formas e descritas por modelos cLferentes, mas passíveis de aglutinar em três campos 

paracLgmáticos. Cm campo individualista, centrado nas garanti~s legais que assegurqm a 

prossecução dos interesses e objectivos de cada sujeito; um campo político, que promove o 

ideal de participação de todos no debate público; um campo que remete para a ideia de um~l 

identidade colectiva, que permite a ligação entre a cidadania a uma cultura e tradição 

partilhadas. Em suma, a cidadania emerge assim como um conceito no qual se ligaln as 
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levados a concluir que a educação para a cidadania deverá privilegiar não só os aspectos 
relativos ao acesso à informação, sobre o munjo actual, u funcionamento das instiwições, 
os direitos e os deveres fundamentais dos cidadãos, mas também dar um especial relevo ao 
desenvolvimento de competências éticas e sociais, fundamentadas num conjunto de valores 
de carácter universal como, por exemplo, os proclamados na Carta dos Direitos do 
Homem. 

Confrontos multiculturais nas escolas, aparecimento das primeiras vítimas dos fluxos 
migratórios, crescente .ghettização das periferias das grandes cidades, com elevada 
concentração de jovens com linguas, religiões e culturas diferentes, social e espacialmente 
desinseridos, são exemplos de fenómenos geradores de problemas no relacíonamento entre 
as escolas, as comunidades e as famílias, que acabam por potenciar situações de ruptura 
mesmo entre grupos sociais distintos do mesmo país. .\ degradação das condiçõe:. 
ambientais à es,~ala global e local, a crescente contestado dos valores tradicionais (de 
justiça, de igualdade, de solidariedade) na formulação adoptada no âmbito da democracia 
politica e social, implicam a sua reconceptualização segundo os contextos culturais, ou seja, 
a alteração das ftlosofias poJitica e educativa suhjacentes ao funcionamento das escolas e a 
sua adaptação às dinâmicas vividas pelas sociedades contemporâneas. Tal implica que se 
passem a privilegiar processos de socialização dos jovens, estruturados nãu segundo 
esquemas pré-formatados, ou directrizes pré-definidas, mas por consideração de factores 
como a incerteza, a complexidade e o conflito. \final, quais os valores que a escola devL 
perfilhar? Existirão valores que atravessam transversalmente os vários quadros 
civilizacionais? 

A resposta a tais questões remete para o terceiro campo considerado, o da educação 
intercultural. Cultural refere-se a ideias, valores, processos e produtos que reflectem e 
influenciam o modo como as pessoas pensam, sentem c vivem. /lo. dimensão cultural inclui 
a consciência e a compreensão crítica da experiência vivida - o "contexto cultural" de cada 
um, assim como os dos outros, na sociedade. l'~ntre os seus conceitos-chave incluem-se 
identidade, pertença e diversidade. Mas em resultado, por exemplo, dos fluxos migratórios 
internaciunais, os indivíduus cuja origem cultural se diferencia da do país de acolhimento 
criam o que Cuche (1999) designa por uma identidade sincrética, pois o indivíduo que 
participa em várias culturas constrói a sua identidade pessoal única, operando uma síntese 
original dessas culturas. Por outro lado, as relações contínuas, mesmo de longa duração, 
entre grupos culturalmente diferenciados não levam necessariamente ao esbatimento das 
diferenças culturais entre os grupos e, por vezes, conduzem mesmo a uma acentuação da 
diferença, por meio da defesa simbólica das fronteiras identitárias que não são, no entanto, 
imutáveis. 

A tolerância face a culturas distintas, a modos e géneros de vida diversos dos nossos, a lJI 
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constatação e aceitação de que existem concepções do Mundo, da liberdade, da 
democracia, du valor da vida humana, que não se fundam nas mesmas matrizes 
civilizacionais, serve apenas para confirmar o direito à diferença, uma realidade com a qual 
temos forçosamente que saber conviver mas que, do ponto de vista educativo, não deve 
implicar quaisquer formas de niiJismo e de relativismo cultural. Cremos que os valures da 
democracia ocidental deveriam ser universais e que as sociedades que os adoptam detêm 
uma mais valia importante face àquelas que os recusam. É possível reconhecer com 
convicção e autenticidade que existem grupos humanos que se regem por outros valores, 
sem que tal implique sequer que se questionem aqueles em que convictamente acreditamos, 
nem que os tenhamos de procurar fundamentar em termos universais, l:ma vez que não 
existe uma tábua de valores exterior a qualquer um dos quadros Ó'ilizacionais que 
conhecemos. A democracia pode ser, é sem dúvida, um sistema discutível, onde facilmente 
encontramos inúmeros exemplos de incongruência, de injustiça e de exclusão social; mas é 
também aquele que proporciona os melhores meios para preservar e defender os direitos 
fundamentais da pessoa humana. 

Processos como a globalização, por altuarem profunclamente as regras da 
interdependencia e os mecarusmos de complementaridade entre os diversos espaços 
mundiais, põem também em causa as dinâmicas territoriais e podem ocasionar situações de 
conflito no seio de grupos sociais que por essa via vêem questionadas as suas próprias 
percepções do espaço. Do mesmo modo, as sucessivas agressões ao ambiente, a dificuldade 
em reduzir o crescimento demográfico, o aumento das taxas de urbanização e a 
consequente criação de largas faixas da população que se vêem deslocadas dos seus espaços 
de vida, constituem factores suplementares de exclusão e de conflito. o seu conjunto, 
estes simples exemplos pretendem apenas demonstrar a complexidade dos conceitos de 
desenvolvimento, de sustentabilidade, a dificuldade em proceder à sua leitura tomando por 
referência uma única matriz civilizacional e cultural. Trata-se de contextos '-1ue aumentando 
a complexidade dos sistemas em causa colocam novos desafios ao papel e função das 
Instituições políticas, o qual se vê ainda mais questionado pelo incremento da acção de 

movimentos sociais alternativos. 

"\ discussão destas problemáticas no processo de ensino e aprendizagem deverá ter por 
objectivo ultrapassar a dicotomia entre uma cidadania que se implementa ora através da 
informação e de conteúdos curriculares, ora através das práticas. Pelo contrário, o modelo 
proposto pressupõe que na Escola se proceda ao debate de questões que se relacionem 
com a política do quotidiano dos cidadãos, com o debate esclarecido enquanto ferramenta 
conducente a uma literacia que habilite para a resolução de problemas e a tomada de 
decisão (Crick, 1999). Por tudo isso, os desafios que se colocam à educação e formação dos 
jovens implicam a mudança dos paradigmas educacionais que regulam o funcionamento 
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transmissão de informações e saberes atomizados, estruturaJos numa base estritamente 

disciplinar que apenas reforça uma insustentável visão dogmática do conhecimento 

científico. Importa redireccionar as finalidades dos sistemas educativos no sentido do 

desenvolvimento de atitudes e valores, no sentiJo do desenvolvimento de capacidades e 

competências de natureza transversal, de construção de um espirito de abertura à 

construção permanente do saber, como forma de possibilitar a construção individual Jas 

ferramentas conceptuais e operacionais que permitam aos sujeitos adaptarem-se a 

processos de mudança social, económica e política. 

A resposta a tais desafios implica o recurso a abordagens múltiplas: 1) em termos ck 

pensamento educativo, pela valorização dos paradigmas personalistas, conducentes ao 

desenvolvimento da pessoa, da personalidade, da consciência de si; 2) cm termos de 

pensamento pr,lítico, pela ruptura com o paradigma liberal, no sentido de serem 

assegurados não apenas os direitos cívicos e políticos, mas também a tolerância e os 

direitos de participação e acção social das minorias; 3) em termos de pensamento social, 

pelo propósito de ultrapassar a relação uruvoca entre a escola e a sociedade, geradora das 

relações simplis_as entre diplomas, certificação e mercado de trabalho, fonte de novos 

factores de exclll são. 

Neste quadro, a educarão geográfica, como elemento de aglutinação da educação para a cidadania, 

da educação ambiental e da educação intercultural, pode constituir um contributo para o 

questionamento dos objectivos últimos da educação: aposta que não se restringe apenas às 

noções de escob-formação de recursos humanos e de escola-processo de socialização, mas 

valoriza a aposta numa escola-formação de cidadãos que compreendem a complexidade, 

que são capazes de intervir à escala local, são capazes de resolver problemas também locais 

e são possuidores de uma identidade individual com consciência global. É precisamente em 

torno desta concepção abrangente que julgamos se pode inscrever uma Geografia pensada 

em função de urna nova noção de espaço. 

4. CONCLUSÃO 

A pIOclamada unidade da Geografia não está Jependente, nem pode ser entendida apenas 

em termos da união entre os domínios do físico e do humano: 1) porque surpreende a 

ingenuidade com que os geógrafos pretendem assumir a exclusividade do estudo das 

relações sociedade-natureza, esquecendo-se <jue possuem da natureza e da sociedade uma 

visão parcial, instrumentos de análise particulares e, sobretudo, que muitas vezes 

justapuseram elementos dispersos dos dois domínios, sem lhes apreender as relações; 2) 

porque os contributos de outras áreas do saber tornam ilegítima aquela pretensão, pondo 
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relações homem-natureza. Tal concepção revela, ao mesmo tempo, uma visão muito pobre 
da clialéctica sociedade-cultura-ambiente e uma representação totalmente errada da ciência 
c da pedagogia, pois nem uma nem outra se fundam sobre uma questão tão geral e, por 
definição, pluriclisciplinar. 

[mporta igualmente considerar o desenvolvimento das Ciências do .'\mbiente, recentradas 
num conceito amplo de ecologia e de ambiente. Entendidos como realidades onde 
imeragem o físico e o natural e o humano e social, parecem recobrir com o seu objecto de 
estudo o âmbito da Geografia, disputando-lhe a posição Je charneira que esta persiste em 
manter.•\ valorização, na Geografia, de uma componente mais social, depressa encaminha 
a ciência para o campo da moderna Sociologia, domínio onde a emergência dos paracligmas 
pós-modernos se tem afirmado por uma profunda transformação conceptual e 
metodológica, na qual se realça a necessidade de aprofundar o estudo e avaliação crítica das 
práticas sociais e dos modelos de desenvolvimento, por via das interacções entre as 
dimensões natural-amhiental e humano-tecnológica, ou triângulo natureza-sociedade
tecnologia. 

A ideia de um espaço como produto social é também o reflexo das interacções entre os 
vértices desse triângulo, o que clificulta não apenas a delimitação dos objectos de estudo da 
generalidade das ciências sociais, como exige a reconstrução conceptual e metodológica da 
CiC:ncia ~10derna por ruptura com o unitarismo metodológico em yue se alicerça o seu 
paradigma dominante. Em consequência, assiste-se à desvalorização da dicotomia entre 
Ciências Naturais e Ciências Sociais, precisamente o princípio fundador da ciência 
geográfica. Produto e dimensão das sociedades humanas, o espaço geográfico é todo o 
conjunto apropriado, explorado, percorrido, habitado e gerado. Cada um desses actos é, à 

sua maneira, produtor de espaço, impondo-lhe formas próprias de que tira partido, 
remodelando-as. <\ Geografia compete estudá-Ias bem como aos processos que as 
originam. Daqui poderá eventualmente inferir-se uma definição minimalista do espaço 
geográfico: um tecido caractedstico de relações que os homens estabelecem entre os 
lugares na superfície terrestre. );ião pode ser reduzido ao vísivel, ou espaço suporte: ele 
contém o conjunto das relações localizadas e localizáveis, em termos ora de relações dos 
lugares entre si, ora de relações aos lugares que sustentam os inclivíduos e os grupos. 
~\ Geografia escolar expressa nos programas curriculares tem ainda implícitos muitos dos 
pressupostos que a fizeram assumir desde cedo uma certa ideia de interclisciplinaridade, de 
síntese, corporizada no cariz eminentemente descritivo, factual e enciciopéclico, da 
educação geográfica praticada em muitos estabelecimentos de ensino. A situação parece 
estar a mudar, sobretudo sob a influência de forças geradas fora do G mpo da própria 
(~eografia. Impossibilitada de de assumir como a única ciência de síntese, a disciplina deixa 
de ocupar uma posição de charneira, deslocando-se para uma periferia, talvez incómoda, 

234 mas onde terá de repensar o Sl;U objecto de estudo. 
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Metodologias de investigação em Educação 
Matemática: A Importância da Diversidade 

José Manuel :Matos 

A Educação Matemática pode aspirar a possuir teorias, conceitos, leis, através dos quais se 
possa prever o acto educativo com o mesmo grau de precisão com que o engenheiro 
constroi uma ponte, ou que o físico calcula a trajectória de um satélite? Será que um dia 
consegujrá, seja com uma bateria de testes, seja com outros instrumentos mais ou menos 
sofisticados, prescrever modos de ensino adaptados a alunos específicos? Ou prever com 
exactidão razo;'vel as respostas de qualquer aluno a uma situação matemática? São questões 
impossíveis de responder com certeza nos tempos actuais, Suspeito, no entanto, que muitos 
educadores matemáticos acreditam na impossibilidade efectiva de tornar o conhecimento 
desenvolvido pela sua área de saber da mesma natureza do de outras, A Educação 
Matemática, como outras áreas da Educação, partilha das características das Ciências 
Sociais e Hum~nas, e aquilo que, na nossa área, formos aceitando como certo terá sempre 
um carácter (alguns diriam um estigma) transitório e contextualizado porque o próptio 
objecto de estudo não é estático nem objectivo mas antes dinâmico e subjectivo, 

Significará então que é impossívc1 o desenvolvimento de um conhecimento fiável em 
Educação Matemática? Acredito que a esmagadora maioria dos educadores matemáticos 
responderá não a esta pergunta, escudados nos cuidados que colocaram no 
desenvolvimento das investigações em que participaram, nas teorizações e nas aplicações 
práticas conseguidas a partir dos resultados desses trabalhos e na significância das 
interacções sobre todos estes aspectos efectuadas com outros investigadores, }\ viabilidade 

de um conhecimento fiável em Educação Matemática é atestada pelo facto de ser possível 
o estabelecimento de zonas de intersubjectividade nas quais se confrontam conceitos, 
teorias, enquadramentos ou resultados, Um exemplo dos momentos durante os quais se 
desenvolvem estas zonas de subjectividades partilhadas é precisamente no decorrer de 
seminários de investigação, 

A discussão sobre metodologias de investigação que me preocupa neste texto constitui 
precisamente um dos modos pelos quais a comunidade dos investigadores procura reflectir 
sobre formas como o conhecimento pode ser desenvolvido de um modo que o torne 
aceitável no seio dessa comunidade, perante outras comunidades científicas e perante a 
sociedade em geraL Como afirma VaUecillos, sendo um método "qualquer conjunto de 

.... cr (, seu artigo neSte livro. 
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acções ordenadas com as quais pretendemos conseguir um resultado", uma metodolog!a ,: 
"a aplicação coerente de um método". Entendo que é a busca de critérios fJara tornar e~ta 

coerência aceitável entre pares que deve estar no centro da realização de debates sobre 
metodologias de investigação. Estes critérios são estabelecidos através de intercâmbios 
mais ou menos formais que vão construindo entendimentos intersubjectivamente 
partiJbados. Será sobre essa coerência que assentará, em última análisr, as bases da 
fiabilidade e da credibilidade do trabalho dos investigadores. 

A reflexão sobre metodologias de investigação no campo de Educação Matemática, em 
particular, deve tomar em conta as especificidades desta área do saber. Recordo a 
caracterização efectuada por Hans-Georg Steiner em 1984, e que retomo aqui na versão 
apresentada por Juan Godino (1991), sobre as relações entre a Didáctica da Matemática e 
outras disciplinas e sistemas (figura 1). Neste diagrama podemos observar como a 
Educação :.vfatemática se encontra rodeada por múltiplas áreas, desde a Psicologia, a 
Sociologia, as Ciências da Educação, e outras, terminando na própria j'vlatemática. 

240 bgura 1 
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A Educação i\htemática é uma área do saber aherta às influências de todas estas áreas e 

onde encuntramos reflexos de quase todos os debates que se travam nos diversos campos 

de conhecimento. As dicotomias individual/social, processo / produto, interno / externo, 

objectivo / subjectivo, ou outras mais específicas de certos campos, como professor / 

investigador, por exemplo, estimulam múltiplas discussões entre os educadores 

matemáticos e são indispensáveis para que o nosso campo seja aherto, vivo, interveniente 

e relavante no mundo de hoje. >\ Educação Matemática, no entanto, não se esgota neste 

tecido de ideias, pois possui uma especificidade própria, aquela que lhe é dada pela sua 

preocupação central no estudo dos modos como se ensina e se aprende matemática. 

o desenvolvimento e o uso de metodologias de investigação em Educação \1atemática 

espelha esta dualidade de "motores de desenvulvimento". Por um lado, reflecte uma 

multiplicidade de influências provindas das metodologias predominantes noutras áreas, 

como as abordagens quantitativas ao gosto da maioria dos sociólogos, ou dos psicólogos 

anglr)-saxónicos, entre outros, ou as qualitativas preferidas de antropólogos ou de correntes 

psicológicas europeias. Mas, derivado da natureza própria do saber matemático, não tem 

deixado de cria_ alternati\'as específicas. Os quatro textos que comentarei em seguida 

reflectem, segundo penso, precisamente estas multiplicidades e especificidades. 

~omentarei os 'iuatro textos em análise segundo dois pontos de vista. Procurarei, em 

primeiro lugar, túer corresponder a cada texto um paradigma especialmente relacionado 

com as metodologias de investigação. Procurarei, em particular contrastar os modos comu 

cada investigação se relaciona com as respectivas metodologias. Tratar-se-á de uma 

primeira leitura, que estabelecerá pontos de contacto com debates que extravasam a 

Educação Matemática. Usarei, em segundo lugar, uma visão intcrnalista, procurando 

estabelecer correspondências com o que Alan Bishop designou de tradições de 

investigação em Educação Matemática. Em qualquer dos casos a minha preocupação estará 

centrada em fazer ressaltar as zonas em que cada abordagem é mais frutuosa, bem como 

identificar áreas não estudadas por nenhuma delas. 

Devo, desde já, prevenir o leitor das limitações inerentes a este trabalho..\ tarefa de 

comentar textos de uma comunidade da qual não faço parte é arriscada. Como outsider, 
poderei, eventualmente, aportar perspectivas não usuais aos educadores matemáticos 

espanhóis. Mas poderei igualmente emender de forma muito parcial os textos que aqui 

analiso. Afinal estes trabalhos devem ser compreendidos em contexto, como etapas de um 

percurso de linhas de investigação mais complexas, com um passado, um presente e um 

futuro, factores que desconheço e que apenas posso vislumbrar, mal ou bem, da leitura dos 

textos em análise. Significa isto que o meu trabalho poderá eventualmente valer mais pela 

caracterização de problemas globais e pelas interrogações que a partir daí coloca ao leitor 

e menos peJa pertinência dos comentários a textos específicos. Se neste processo cometer 241 
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incorrecções de apreciação, peço antecipadamente desculpas aos meus coLgas (compa;;'tl'Os) 
espanhóis que tão amavelmente me receberam. 

OS PARADIGMAS DAS METODOLOGIAS DF INVE:STIGAÇAO 

Os quatro textos em análise estabelecem relações distintas com os paradigmas das 
metodologias de investigação respectivos que passarei a analisar seguirdo uma ordem 
alfabética. 

O trabalho de Luis Carlos Contreras discute a utilização de uma metodologia qualitativa de 
recorte interpretativo e efectua uma descrição deta1l1ada das distintas etapas por que passa 
um estudo deste tipo. É de realçar o cuidado posto pelo investigador ao reflectir 
pormenorizadamente sobre os passos que efectuou para gerar teoria substantiva, como 
diriam Glaser e Strauss (1967). :Metodologias qualitativas deste tipo têm a sua origem nas 
ciências sociais, em especial na Antropologia, e têm vindo a ser usadas em Educação 
Matemática quando se pretende obter descrições densas (thick desmption.r) do objecto de 
estudo. A sua inspiração provem da fenomenologia e do interaccionismo simhólico e 
valoriza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoai~ 

(Bogdan e Biklen, 1999). O uso desta metodologia constitui um exemplo do modo como 
um quadro teórico desenvolvido num contexto externo pode ser aplicado à Educação 
Matemática. 

O trabalho de Angel Gutiérrez tem características muito distintas. Trata-se de uma reflexão 
sobre o aprofundamento de uma teoria internei, isto é, de um corpo teór;co desenvolvido 
por educadores matemáticos que visa uma adequação a problemas do ensino e da 
aprendizagem da Matemática. O centro do seu texto é a reflexão sobre os modos de 
desenvolver estratégias de investigação yuando o educador matemático é confrontado com 
a insuficiência dos quadros teóricos de que dispõe, envolvendo num caso a alteração de 
quadros teóricos pré-existentes - a teoria de van Hiele -, e noutro - a demonstração 
matemática - a participação no desenvolvimento de um quadro teórico em construção que 
recolhe contribuições sucessivas de diversos investigadores. Este texto configura uma 
análise de cariz teórico com o educador matemático procurando reflectir sobre a prática 
investigativa dos casos apresentados e produzir teoria, desta vez teoria firmal, seguindo 
Glaser e Strauss (1967). 

O texto de Pilar Orús Báguena apresenta algumas semelhanças, mas também algumas 
diferenças, em relação ao anterior. Temos igualmente em pano de fundo os esforços de 

'ttaJudo do termo "hom~· gl'Own theories" usado pela primeira vez no contexto da Educação Matem,ítica por Jerem)' 
242 Kilpatrik ~m 1981 :rderido em Steiner, 1984). 
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educadores matemáticos, neste caso, participantes essencialmente de influência francófona, 
para desenvolve' enquadramentos adequados à especificidade do seu campo. Trata-se pois 
J,~ l111a teoria interna. Mas, enquanto que no caso anterior o nascimento das teorias citadas 
ocorreu num ccnfronto com a prática lectiva (teoria de van rliele) ou decorrendo de um 
processo de aperfeiçoamento conceptual que se procura adequar ao estudo de processos 
empíricos (dem::mstração), neste caso foi o confromo eom teorias generalistas sobre 
r::dw:açào que g'~rou a necessidade de afirmacào de uma Didáctica da Yfatemática, quc 
envolvesse, con-o afirma Chevallard (1991), não só o professor e o aluno, mas, de um 
mOelO muito panicular e muito marcante, a especificidade do conhecimento matemático. 

Com o último texto, da responsabilidade de Angustias Vallecillos Jiménez, regressamos de 
novo à utilização de paradigmas exteriores, neste caso o que se costuma designar por 
metodologias quantitativas, para a elucidação de fenómenos do âmbito da educação 
matemática. A autora reflecte sobre os cuidados a ter nas várias etapas de uma investigação 
deste tipo, confrontando implicitamente o paradigma de investigação quantitativo com as 
concepções de estudantes universitários sobre conceitos chave deste paradigma. 

Caracterizarei as diferenças entre os textos comentados segundo dois vectores que 
condenso no quadro seguinte. O primeiro relaciona-se com a origem do paradigma de 
investigação referido em cada um dos textos. Como já referi, ela é interna em dois casos, 
embora na sua génese estejam abordagens distintas e no caso de Gutiêrrez se trate da 
própria formulação do paradigma, e externa nos outros dois, também aqui também com 
uma génese muito distinta: a ~\ntropologia e a Sociologia num caso, e a ] '~statistica no outro. 
O segundo vector realça os distintos modos como cada um dos trabalhos se relaciona com 
os paradigmas apresentados. Quer no caso de Contreras, quer no de Valencillos, os 
educadores matemáticos fazem uso de um paradigma de investigação que lhes é exterior e 
naturalmente adoptam uma relação que caracterizaria como essencialmente instrumental. 
Não se procura intervir sobre os paradigmas, mas anteS utilizá-los como instrumentos 
fiáveis para a descrição, para a interpretação, ou para a inferencia, conforme o caso. Daí o 
cuidado enfatizado na escolha da amostra, na formulação ele hipóteses e na escolha de 
procedimentos estatísticos adequados, no caso de Valcncillos, ou na análise baseada nos 
significados intrínsecos ao participante e na formulação de teoria substantiva, no caso de 
Contreras. O sucesso das investigações está aqui decisivamente relacionado com um 
cuidado especial com a boa execução destas opções processuais. Orúz adopta uma posição 
distinta, e enquadra os fenómenos observados nas compreensões possibJiitadas pelo 
enquadramento teórico escolhido. .'\. multiplicidade de trabalhos realizados neste 
paradigma garantem uma coerência que estrutura os resultados. Tal coercncia é difícil exigir 
no caso de Gutiérrez, que se debruça sobre quadros teóricos mal definidos e ainda em 

construção. Daí a necessidade Jeste último de adoptar uma postura de questionamento e 
problematização das teorias objecto do seu estudo. 243 



----------

3. Educação em Ciência 

Origem do paradigma Relação com o paradigma 

Luis Carlos Contreras 

Ange! Gutiérrez I 

Antropologia e Sociologia 

Teoria interna 

Paradigma em construção 

Instrumental 

Problematização e 

questionamento 

Pilar Orús Báguena Teoria interna Adaptação, confirmação 

Angustias Vallecillos Jiménez Estatística Instrumental 

Estes textos espelham de uma forma abrangente as diversas situações que os educadores 
matemáticos enfrentam ao efectuar investigações: desde trabalhos que se baseiam em 
quadros teóricos estáveis até os que pretendem contribuir para a formulação dos pn':prios 
quadros teóricos, Vimos também como são estabelecidos pontos de contacto entre a 
Educação Matemática e diversas áreas de saber. Nas quatro investigações em análise é 
possível observar que esta multiplicidade de influências se reflecte, não apenas nos pontos 
de vista a partir do qual o fenómeno educativo é observado e interpretado, mas também 
modelam de forma decisiva as características dos trabalhos de investigação. Se a utilização 
consistente de um quadro teórico permite obter compreensões ou explicações coerentes, a 
utilização de diferentes quadros teóricos permite completar a compreensão dos 
fenómenos. Fica, no entanto, por encontrar os modos pelos quais o campo dos educadores 
matemáticos pode integrar contribuições cujos fundamentos apresentam um tal grau de 
diversidade. Fica mesmo a dúvida se, a exemplo de muitas outras áreas de saber, o nosso 
campo não caminhará para uma especialização cada vez maior, propiciadora de 
compreensões específicas de grande recorte técnico, mas incapaz de gerar entendimentos 
abrangentes. Talvez este caminho seja uma inevitabilidade, exigindo, p')r seu lado, uma 
atitude integradora de saberes dos educadores matemáticos. 

TRADIÇ ES DE I VESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMAT C 

Alan Bishop, num texto de 1992 retomado em 1997 , chama a atenção para uma outra 
dimensão segundo a qual se podem perspectivar os trabalhos de investiga ;ão em Fducação 
'YIatemática e que designa de Tradições de investi/!.ação. Segundo ele, "uma tradição de 
investigação é muito diferente de um paradigma de investigação. Não escolhemos uma 
tradição de investigação como poderíamos escolher um paradigma de investigação, É-se 
parte dela como resultado do processo de ensin03

, da educação, da base cultural e da 

244 "upbringing" no original. 
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formação em investigação" (1992, p. 712). Bishop (1992) aplica este construto pela 
primeira vez à caracterização das diferentes tradições de investigação presentes no primeiro 
congresso interljacional de educadores matemáticos, leME 1, que decorreu em 1969 cm 
Lyons, França, e mais tarde como pano de fundo para uma reflexão sobre a relação entre 
a investigação em Lducação Matemática e a prática educativa (1997). Decidi usar 
heuristicamente o conceito de tradição de investigação para observar de um ponto de vista 
distinto os quatrlD textos cm discussão, dado o carácter fluido e impreciso destas tradições, 
mas simultaneamente muito mais tenaz e persistente do que as construções raCIonaIS 
associadas aos p>,tradigmas de investigação que referi na secção anterior. 

Bishop (1992) propõe que se manifestaram três tradições de investigação no lCME 1. A 
primeira, que denominou de tradição peda/!,ógica, foi representada pelas intervenções de Emma 
Castelnuovo, Ma.,,, Beberman e valorizavam o papel do professor reflexivo sobre a sua 
prática. De um modo geral, estas intervenções procuravam divulgar o saber exemplar de 
alguns práticos e dos seus métodos de ensino. A segunda, a tradição do cientista empírico, 
personificada por Ed Begle, enfatizava os métodos pelos quais a investigação é levada à 
prática, propondo a adopção de processos semelhantes aos usados nas ciências físicas e 
naturais, tornando a Educação Matemática numa ciência empírica. A terceira e última 
tradição, a tradição do filósofo escolástico, seguiJa por Willy Servais e Hans-Georg Steiner, 
baseava-se na análise, na teorização racional e no criticismo, sendo o mundo escolar visto 
come uma manifestação imperfeita de uma situação educativa teórica. A força desta tradição 
repousa no modo rigoroso como as suas pusições teóricas são argumentadas. O quadro 
seguinte resume as diferenças entre estas tradições salientadas por Bishop (p. 713) segundo 
três componentes: o propósito da inquirição, a função da evidência e a função da teoria. 

Tradição P,opósito da inquirição Função da evidência Função da teoria 

Tradição Melhoramento directo do Fornecer comportamentos de Saber acumulado e partilhado 

pedagógica ensino alunos selectivos e de professores peritos 

exemplares 

Tradição do Explicação da realidade Dados objectivos, oferecendo Explicativa, tesrada em 

cientista educativa factos a serem explicados confronto com os dados 

empírico 

Tradição do Estabelecer uma posição Supostamente conhecida ou a Situação idealizada para a qual 

filósofo teórica rigorosamente ser desenvolvida a realidadc educativa deverá 

escolástico argumentada tender 245 
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Penso que cada uma c1estas tradições possui preocupações que se revelam centrais e que, 

de certo modo, se destacam numa visão de conjunto. a tradição pedagógica o centro está 

na intervenção exemplar sobre o processo educativo. Na tradição do cientista empírico o 

centro está no n/é.or metodo/~'!,ico como forma de obter conhecimento seguro, fiável e 
reprodu~ível. Por último, na do filósofo escolástico, o centro está na ideologia. 

Desde 1969 verificaram-se naturalmente mudanças que alteram o quadro anterior. A 

primeira mudança que destaco é a incorporação de metodologias de investigação-acção, 

com consequências em especial para a traJição pedagógica. Segundo esta metodologia, 

continua-se a procurar uma alteração dos processos de ensino, já não através da 

disseminação de abordagens exemplares, como o fazia aquela tradição, \TIas antes através 

da reflexão e acção sobre a prática por parte de professores procurando intencionalmente 

altetar essa mesma prática. :\ segunda mudança ocorre no seio da tradição do cientista 

empírico onde assistimos a um cisma que caracterizo simplisticamente como a separação 

entre abordagens quantitativa e quaLtativa, separaçào essa, que é bem mais do que uma 

distinção entre o numérico e o descritivo, centrando-se sobretudo sobre distintas opções 

filosóficas c éticas. 1:.: ma terceira mudança é o aparecimento recente de Llma perspectiva 

crítica perante o acto educativo que vem problematizar as intenções dos trabalhos 

produzidos segundo a tradição pedagógica, mas questiona sobretudo a tradição do fLlósofo 

escolástico. 

Tentarei seguidamente posicionar os quatro trabalhos cm análise em relação com as três 

tradições. Tal como Bishop afirma (199""'), a maior parte dos trabalhos de investigação 

actuais raramente podem ser enquadrados numa determinada rradição e normalmente 

podem ser detectados indícios de influências múltiplas. O mesmo acontece no caso 

presente, como veremos. Já anteriormente alertei o leitor para a faLbillidade inerente à 
caracterização que tenho vindo a empreender, mas não me parece excessivo reforçar de 

novo o aviso. O exercício a que me estou a propôr é pessoal, tem sobretudo um valor 

heurístico, um método para encontrar linhas de força gerais, e, pelas razões que já expus, 

não pretende (não pode sequer pretender) esboçar uma análise profunda de cada texto. 

Dos quatro trabalhos, dois posicionam-se claramente. O texto de Luis Carlos Contreras e 

o de _'\ngustias VaUeciUos situam-se na tradição do cientista empírico, embora em posturas 

opostas, o primeiro subscrevendo uma vertente qualitativa e a segunda uma quantitativa. 

Os outros dois trabalhos incorporam fortes preocupações de caracter teórico seguindo 

uma tradição do filósofo escolástico. :\lo caso de /\.ngel Gutiérrez trata-se de problematizar 

modos de teorização, e no de Pilar Urús procura-se contrihuir para um corpo teórico bem 

estabelecido. Mas os dois trabalhos manifestam também uma forte ligação a uma base 

empírica, estabelecendo assim, simultaneamente, uma relação com a tradição do cientista 

empírico. Este último trabalho é ainda influenciado por uma preocupação com o 

246 desenvolvimento de processos de ensino inovadores na linha da tradição pedagógica. As 
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relações que esbocei entre os quatro trabalhos e as três tradições está sintetizada na figura 

seguinte. 

Tradição pedagógica 

Tradição do cientista empírico
 

quantitativa
 A. Vallecillos 

qualitativa L. C. Contreras 

Á. Gutiérrez 
Tradição do filósofo escolástico 

P.Orús 

EM CONCLUS O 

Os trabalhos aqui apresentados mostram-nos a Educação Matemática como um campo de 
conhecimento aberto, quer no sentido em que incorpora saberes exteriores como modo de 
construir um saber adeyuado ao seu ohjecto de estudo (Contreras e Valencillos), quer 
enquanto área em evolução, na qual se procura consolidar enquadramentos já adquiridos 
(Orúz) ou caminhar em direcções novas (Gutiérrez). 

Ficaram, no entanto, zonas que não foram discutidas. /\ primeira que destaco é uma 
problematização sobre a relação dos investigadores com os outros interessados no acto 
educativo: os alunos, os professores e os pais, em primeiro lugar, mas também o resto da 
comunidade cientiftca e mesmo a sociedade no seu conjunto, pois o conhecimento 
cientifico é hoje interpelado por uma sociedade mais exigente. Ficou, em segundo lugar, 
por apresentar um outro trabalho que problematizasse sobre os modos como podemos (ou 
não) fazer face a uma diversidade de paradigmas e tradições distintos ou mesmo 
contraditórios. Será possível estabelecer uma racionalidade no nosso campo? Será sequer 
viável a busca de zonas de intersubjectividadc que nos permitam formular entendimentos 
parcelares? E no caso particular das metodologias de investigação será possível desenvolver 
critérios consensuais? Estou em crer que sim, e ,:\ue, tal como em outras áreas de saber, será 

possível construir ilhas de racionalidade partilhada que, embora,admitindo perspectivas 
mais ou menos radicalmente distintas, estimulem o desenvolvimento de "conhecimento 247 
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fiável em Educação Matemática" com que iniciei este comentário. 
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Suécia 



Distance continuing education for enterprises ln 
European universities 

Maria José o. L. Gonçalves 

1. INTRODUCITON 

ln a recent survey we hold on university continuing education for enterprises, five 
European university centres were visired, in five different countries: Finland, J'\iorway, 
Belgium, United Kingdom and Spain. One of our tapics of study was to find out what was 
the role that distance education could play in continuing education speciaUy designed to 
enterprises, according to the experience these centres have in trus field. ln trus paper, when 
we refer ta distance education we mean education through Internet. 

W/e wanted to assert to what extent could distance education be an answer to the present 
lleeds of enterprises, in our knowledge society. ln fact, what n.:a11.\ matters for comparues, 
considered as learning organisations is not only knowledgc acquisition, but JTIuch more 
than that: knowledge creation. Can distance education cope with trus need? 

)....... AVANTAGES AND L1MITATIONS OF DISTANCE EDUCATION
 

ln our enquiry, the fo11owing advantages were indicated, as far as distance education is 
concerned: learning packages; formative intentionality of the materiaIs; concern regarding 
students' needs al1d motivation; teachers' training; more concern on pedagogical is sues; 
teachers' meetings; tutorial; building up of a pedagogical model from the beginning, and 
lmowledge up-dating wirhout time limitations. 

The fo11owing limitations were indicated: standard education; rugh cost of materiaIs; low 
social interaction: time consuming and soprusticated process; students might find it 
difficult ta orgaruse their study timetable; low teacher/student's interaction; students can 
waste their time travelling in Internet, instcad of srudying, and final1y, group dynamics does 
not work so we11 in the Internet as in face-to-face courses. 

When considering the above arguments, wc should l.ike to emphasise some of the positive 

features of distance education. Starting with modular structure of the courses, because of 
its flexibility, ir is most adequate ta students' diversity, thus allowing self-pacing of trainees. 253 
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Two other positive aspect should Ge stressed: on the one hand, the processes for 
implementing successful distance education aCLLlally bring the focus on students' and their 
needs, not 001\ in what rders to the content of the courses but especially on trying to find 
out how people !carn and how people can be motivated. On the other hand, the best 
teachers can reach a much greater number of students than in face-to-face courses. 

When we try to understand what pedagogical models are used in face-to-face university 
continuing education, in most cases we get to the conclusion that what still prevails is the 
lecture mode, or else we are informed that teachers are stimulated to have in mind that they 
are dealing with adults aged differently than the posL-secondary studenrs they face in 
normal courses. However, when distance educaLion is discussed, that's when a determined 
pedagogical model is actually chosen (mostly models employing constructivist theories and 
stressing collaborative learning), \\.hen course planning is discussed and people are 
gathered to join togcther and have a common view of the education they are deliveriog. 

Issues such as motivation and coacrung are really taken into account and the reason is that 
because distancc education courses are very expensive to bui!d up, ir is necessary to find 
ouL the best way to reach Lhe student, to make rum or her happy with Internet courses, 
otherwise distance education products wiU not be so!d and, as we know, competition is 
hard. Wc view thesc kinds of concerns as very useful, not only for distance but a!so for 
face-to-face education. "\s a matter of faet, we are strong!y convinced that such concerns 
wil! give a !arge conLribution to ali kinds of continuing wuversity educai ion. 

3. UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION AND THE SIZE 01: 
ENTERPRISES 

Considering the whole of continuing education for enterprises (face-to-face and distance 
!earning), from the fivc centres for continuing education inquired, three declared that their 
clienrs were mainly largc companies; one declared their clients were main!y large and 

medium size emerprises and only one organises education speciaJJy directed to SME. 
Besides, Lhis last example was publicly supported, SME contributing with 110 more than a 
Lhird of the total cost of the CQurses. 

\X"hy do SME havc so much difficulty io addressing themselves Lu t'tuversities for the 
continuing education of their sLaff? 

Four maio reasons can t:xplain trus difficulty, which can actuare either isolated or in 
combination: first, in man) ca':es, SME cannot afford continuing e('ucation; secondly, 

254 esreciaUy in what concerns small enterprises, sometimes with no mor é than one or two 
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1l1ruV ,duaIs, man~_gers have not a university education background, so, they often do nor 
trust academics' skiUs and think university is totaUy apart from enterprises reality; third, 
high staff turnover prevents SME fram investing in continuing education. Finaliy, due ta 
information gaps, especialiy smal1 enterprises are not aware of the strategic value of 
education and training for their competitive advantage. The lack of tradition in the 
relationship between academic world and work world might also be another explanation. 

A srudy (GONÇALVES, 94) on training needs of Portuguese enterprises also showed that 
the demand for education and training increases with the size of enterprises, in other 
words, education and training are demanded mainly by large companies. ln addition, it 
should be mentioned that the need of education and training for Portuguese SME 
managers is often stressed not only hy politics but also by economists, due ta the weak 
education and training of most of them (idem). More reccntly, an OECD repon (OECD, 
2000) claims for management training as a means ta reduce the failure rates of smaU 6rms 
and recommends greater use of electronic deliver} of training through the Internet. 

4. ENTERPRISES NEEDS lN CONTINUING EDUCATION 

To offer contin1.1ing education programmes for enterprises, universit) centres for 
continuing education must know enterprises education and training needs. This rurns out 
to be a problem when considering SME, cspecially very smali ones. The above-mentioned 
srudy on Ponugu,'se enterprises training needs (GONÇALVES, 1994) showed that it was 
very dif6cult to assert the explicit education and training needs of enterprises. When 
enterprises stated their training needs, they were referred to in terms of social skills) learnint 

/0 learn) being aMe of changing behaviours, featJ1UJork skill, sharin~ mano,gerial responsibilities alld 

problem solving. 

On the side of :he politics, as it was mentioned carl}, and in what concerns SME, 
managerial skiJls are also mentioned. 

Face-to-face or c!i:;tance education~ 

ln our inquiry; rurcctars of univcrsit)1 cenrres for continuing education were asked about 
which of the two :ypes of education - face-to-face or distance - they believe are the most 
adequate far enl~rrrises. 40% are in favour af face-ta-face, while 60% believe a 
combination of rJoe two would be the most effective. 

However, even those who are in favour of face-ta-face education are also investing in 
distance educatiao. iVIaybe beca1.1se of the stress made 00 the last one by government and 255 
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European l: uion recommendations, distance education is felt by these directors as a 
«challenge», although «there is a strong competition in this field of distance education for 

enterprises»; nevertheless, it is something that university continuing education «has to ll)I). 

However, it should be mentioned that as far as enterprises are concerned, none of the 
university centres for continuing education we have visited considered they had enough 
experience in the field of distance education. The problcm is not jusl with the tools area, 
but also the expertise. ln fact, most distance education experiences in uruversit) centres for 
continuing education are very recent, some had started no longer than a few months bdorc 
our visit, and Internet courses were not developed yer, or they are just starting. 

It is not difficult to understand why universities are so cautious in implementing distance 
education: related costs are one of the main constraints. They include hardware and 
software, the maintenance of thé: system, upgrades, technical support and 
telecommunication charges. Besides, as technology is in constant change, a huge effort has 
to be made in keeping up-dated. Timé: to retrieve investments is very short, which demanJs 
an almosl immediate success or death of projects. On the other hand, technolo~ical 

development can make commurucation through Internet more and more attractive. This is, 
perhaps, one of the higgest challenges to uuiversity centres for continuing education. 
Actual1y, it is commonly accepted that uuiversity is trad;tionally resistant to change. 

Expertise is also to he mentioned. As a marter of fact, there is a need to gather a gooo 
team of higWy motivated professionals (ta design, develop and implement programs) to 
effectively run distance education. Moreover, in rapidly changing economic environment, 
regular surveys on enterprises needs are essential. Additional1y, evaluation during the 
courses and follow-up so.ouJd be implemented, and this is one of the main difficullies ,""e 
have found out. 

Othet than suco. difficulties of distance education implementation, we believe interaction 
is one of the main constraints in this kind of education, especiaUy when it is designed LO 

enterprises. Not surprisingly, according to the information we gathered in uuiversit) 
centres for continuing education, large companies rely more in face-ta-face education, 
because of the intcraction of professionals in continuing education activities. ln faci, 
recent studies on «communities of practice» (\Venger et aI. 2000) demonstra te lhe 
importance of team interaction, shared vision and shared purpose in knowlcdge and skills 
acquisition. 

Effective Jearuing is more and more associated with communication and information 
sharing. Also management literature (pappows (1999); Stwart (1999); Sweiby (1998) and 

Nonaka & Takeuchi (1997)) emphasise the relevance of tacit knowledge in buil(1ing 
256 «knowledge orgauisations», where knowledge is created, shared and spread. Sveiby (199H) 
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argues that knowledge is rooted in people and that knowledge creation occurs in the 
process of social interaction. 

Face-to-face is undoubtedly more adequate to deve10p sociaJ interaction. Social interaction 
seems to be the «Achilles heel» of distance education, because of the lack of visual contact, 
impossibility of expressing and picking up non-verbal reactions and difficulty in 
establisrung working relationsrups and ground rules for participation. Still we trunk 
distance education has an important role to play in continuing education for enterprises. 

Face-to-face or distance education? It does not seern to be an either or issue. For longer 
programs, the best choice rnight be a comhination of these two types of education, starting 
with face-to-face meeting. However, for smali enterprises, especially in large countries 
where such enterprises are often geograprucaily isolated, sometimes the issue is either 
distance education or no education at ali. ln trus case, we think well should be left alom:. 
Furthermore, attention should be drawn to the fact that SME often have problems to 
re1ease their staff for attending continuing education courses. Trus can be avoided by some 
daily or week1y time devoted to distance education in workplace. 
Yet, much information is needed directed to SME managers, who very often are opposed 
to such "newfangled ideas". 

5. CONCL SION 

Universil) centres for continuing education can have a prorninent role in continuing 
education and training for enterprises and some already do. Recently, stress is being made 
on distance education both by politics and by international organisations, although there is 
not much experience in such subject yet, as far as universities are concerned. 

Distance education, combined with face-to-face courses, seems to be a good solution 
regarding continuing education for enterprises. l)istance education appears as a limited 
solution because of the lack of social interaction anJ difficulties in teamwork. 
Our research suggests that Cniversity centres for continuing education, wruch provide 
continuing education and training for enterprises should combine face-to-face and distance 
education. However, in some cases, main1y with regard to smali enterprises scattered in 
large countries and with difficulty in re1easing their staff for outdoor training activities, 
distance education is sometimes the only opporrunity such emerprises have to their 
continuing education and training. Moreover, politics and international organisations point 
out the relevance of distance education especially for small enterprises. Nevertheless, smali 

firms are often unable to afford their continuing education and training. On the other 
hand, we have to bear in mind recem studies on how organisations learn, wruch show the 257 
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relevance of social interaction in the learning processo 
When implementing clistance education for enterprises, we think a lot of research is needed 
both imo funcling models and into ways to devdop social interaction. Furthermore, 
systematic evaluatioo during courses and follow up should be done, as well as accurate 

training oeeds analysis. 
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A Inserção Profissional de Diplomados da 
FCT/UNL: Abordagens Teóricas e Representações 
de Empregadores e Recém-licenciados 

:\1ariana Gaio Alves 

Resumo da Comunicação: A inserção profissional é uma tematlca que é actualmente 
objecto de uma atenção crescente quer a ruvel de debates públicos quer em termos de 
investigação científica. É comum, na produção científica sobre esta matéria, que a inserção 
profissional seja analisada com base no estudo dos percursos dos licenciados após a 
obtenção do diploma. Na nossa investigação, procuramos ultrapassar uma abordagem 
descritiva desses percursos e entender a inserção profissional como um processo cuja 
análise obriga a considerar os percursos dos diplomados, mas também os objectivos da 
formação universitária inicial e a avaliação que dela fazem os empregadores. Na presente 
comunicação procurar-se-á dar conta dos primeiros resultados do trabalho empírico 
realizado junto de alguns diplomados e das empresas em que trabalham. 

NOTA INTROD TORIA:
 
QUAL O SIGNI ICADO DE ClINSERÇÃO PROFISSIONAL,,?
 

As dificuldades de inserção profissional dos jovens em geral são objecto de uma atenção 
crescente, constituindo tema de debate nas sociedades contemporâneas. No caso do ensino 
superior português, as questões da inserção profissional dos seus diplomados têm vindo a 
assumir uma visibilidade crescente que se torna particularmente evidente quando 
observamos a multiplicação de iniciativas neste domínio quer por parte do poder central 
(veja-se a criação do Sistema de Observação de Percursos de Inserção dos Diplomados de 
Ensino Superior - ODES - por parte do INOfOR e Ministério da Educação) que por 
parte dos próprios estabelecimentos de ensino superior (são neste seminário apresentadas 
as iniciativas neste domínio por parte de diversas universidades: Minho, Aveiro, Lisboa, 
r:oimbra). Mas que significado da noção de «inserção profissional» está subjacente a todas 
estas i:2ndências evolutivas? 

Nesta comunicação, pretende-se reflectir sobre o significado e pertinência do termo 
«inserção profissional» nas sociedades. contemporâneas, tendo por base o trabalho de 

investigação que realizamos presentemente no âmbito do doutoramento. Partimos da 
hipótese, com base na análise das observações que correntemente se produzem sobre este 261 



4. Educação e o Mundo do Trabalho 

assunto, de que <cinserção profissionab> corresponde à obtenção de um emprego em que se 
articula o diploma obtido no sistema de ensino com o desempenho de um posto de 

trabalho correspondente. 

1. A CONCEPÇÃO DE ((INSERÇÃO PROFISSIONAL NA VISÃO 
DE ALGUNS DOS SEUS PROTAGONISTAS 

Para clarificar o significado da noção de «inserção profissional», um eixo de observação que 

privilegiamos é o da análise das representações sobre este assunto de que são portadores 

alguns dos seus protagonistas. Assim sendo, no âmbito Jo estudo que desenvolvemos 

presentemente, interrogámos alguns recém-licenciados da Fr:T e os seus empregadores 

sobre o significado do conceito de «inserção profissional». 

L ma primeira análise de conteúdo das entrevistas realizadas2
, permite perceber que, ao 

nivel das representações destes actores, a concepção da «inserção profissional» como 

obtenção de emprego não tem qualquer significado, pois apenas um entrevistado (um 

empregador) associa «inserção profissional» e obtenção de emprego. 

.'\ concepção de <cinserção profissional» como articulação entre Jiploma e posto de 

trabalho, também não parece ter correspondência ao nivel das representações dos actores 

entrevistados, uma vez que apenas dois entrevistados (dois empregadores) apontam a 

correspondência entre emprego e formação como um elemento relevante para delimitar a 

noção de «inserção profissional». 

Com efeito, uma primeira análise das respostas à questão "qual é o significado para si do 

termo «inserção profissionab>? quando se pode dizer que uma pessoa está inserid~ 

profissionalmente?" revela-nos a existência de --, temas apontados quer pelos cüplomados 

ljuer pelos empregadores para definir inserção profissional: 

I Ao utilizar o termo "empregador" referimo-nos, na nossa pesquisa, ao responsável pela selecção e recrutflrncnto de 
diplomados nUDlil deterlllio"da empresa em clue trabalham licenciados da feT. 
l j\s entrevistas foram realizadas nos meses de Fe\ ~r(iro, i\[arço (" \I)[il de 20lH em 6 empreSas que haviam dirigido, 
durante o ano de 2000, um nllmero ,ignificativo de olertas de emprego e/ou est:\p;io a diplomados da feT attavés do 
Gabinete de Est:\gios e Saídas Profissionais desta faculdade, Foram enttevistadas 6 pessoas que identificamos como 
"empregadores", ou seja, responsáveis pelo recrutamento e selecção nas 6 empresas cootactadas e 5 diplomados da 
FeT que ttabalhafll nestas emprcsas (estes 5 diplomados (rabalham em 4 dessas empresas, sendo que nas restantes 2 

262 empresas não l'xistiriam, segundo nos foi dito, quaisquer diplomados da FCT a rrabalhu nesta altura). 
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• ~. capacidade de desenvolver uma actividade profissional; 
• o reconhecimento e a aceitação no mercado de trabalho; 
• a satisfação e a realização pessoal e profissional do indivíduo; 
• a adaptação e/ou adequação entre emprego e pessoa; 
• a integração na organização de trabalho; 

• a correspondência entre emprego e formação; 

• arranjar um emprego, 

De entre todos estes temas, aquele que parece reunir maior consenso, no sentido em que 
é apontado por um maior número de entrevistados tanto empregadores como diplomados, 
é a "capacidade de desenvolver uma actividade profissional". Em nosso entender, este 
resultado permite inferir que a «inserção profissional» é entendida pelos actores não com 
um momento, seja de obtenção de emprego ou seja de articulação entre diploma e posto 
de trabalho, mas sim como um processo que consiste no desenvolvimento da capacidade 
de desempenhar uma determinada actividade profissional. Aliás, existem dois entrevistados 
que utilizam explicitamente a palavra "processo" para se referirem à inserção profissional, 
sublinhando um deles o seu carácter permanentemente inacabado, 

"No momento em que entm.. , em que acaba o curso e entra para um emprego. (. ..) Depois é tudo UllJ 

processo) não é?" (empregador 4) 
"Eu penso que uma pessoa nunca está inserida profissionalmente. " (empregador 5) 

A inferência que realizámos, no sentido de a «inserção profissionab> ser entendida, 
predominantemente, pelos nossos entrevistados como o desenvolvimento da capacidade 
de de~empenhar uma actividade profissional, é confirmada pelo valor atribuído ao diploma 
de ensino superior pelos empregadores e diplomados entrevistados. De facto, a quase 
cotalidade dos entrevistados considera que O diploma é apenas um sinal de que a pessoa 
possui um conjunto de conhecimentos e/ou capacidades de base para aplicar e desenvolver 
no mundo do trabalho. A única excepção a esta tendência genérica corresponde ao 
diplof;lado que mais recentemente se licenciou (havia terminado o curso há apenas 2 meses 
110 momento da entrevista), pois este indivíduo parece conferir um maior valor ao diploma 
de ensino superior considerando que ser diplomado significa ter uma maior facilidade na 
análisl', previsão e solução de problemas na produção. 

'51s pessoas que não são diplomadas e que conseguem fazer aqui o seu trabalbo... são pessoas que muitas 

llezes trabalbam aqui há m1.titos anos e conhecem muito bem oprocesso produtivo. lV1as) em determinados 

aspectos,. .. têm a~l!,uma dificuldade em entender'" (diplomado da rel' a trabalhar lia empresa 3) 

Com a excepção deste indivíduo, o que uma primeira análise de conteúdo das entrevistas 
realizadas permite afirmar é Llue o valor do diploma parece ser, na visào dos nossos 263 
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entrevistados, sobretudo o de uma certificação que atesta que o indivíduo tem um 
"potencial" que irá desenvolver de modo a tornar-se capaz de desempenhar uma dada 
actividade profissional. Assim sendo, parece-nos poder inferir que o diploma de ensino 
superior é visto como uma primeira fase de preparação para a vida profissional que não 
confere qualificação para o desempenho de uma profissão, mas que permite ao indivíduo 
ter uma base de conheómentos e capacidades que irá aprender a aplicar por forma a 
inserir-se profissionalmente no sentido de desenvolver a sua capacidade de desempenhar 
uma actividade profissional. 

Retomando a análise das representações sobre «inserção profissional» é importante notar 
que, para além deste consenso em torno da ideia de inserção profissional como 
desenvolvimento da capacidade de desempenho profissional, existem aspectos em que 
empregadores e diplomados parecem divergir. 

="!a verdade, na visão dos empregadores elementos como a correspondência entre emprego 
e formação, como a adaptação/adequação entre emprego e pessoa (o que significa que para 
além da formação da pessoa há que ter em conta as suas motivações e interesses pessoais) 
e como a satisfação e realização pessoal dos indivíduos parecem ser também relevantes, 
mas nunca são referenciados pelos diplomados. 

~o entanto, para os diplomados e também para alguns empregadores, elementos como a 
integração do indivíduo no mundo do trabalho seja a nível mais global (caso de 
reconhecimento e aceitação no mercado de trabalho) seja no sentido de integração na 
organização de trabalho são tidos como importantes. Aliás, importa notar que a relevância 
da obtenção de emprego para delimitar a «inserção profissional» não tem significado para 
os diplomados por si mesma, mas sim enquanto sinal de que as entidades empregadore;. 
reconhecem a capacidade do diplomado de desenvolver uma actividade profissional. 

'Tara mim é quando acaba o estágio e... tem oprimeiro contrato de trabalho que pode ser a termo certo de 

1 ano, mas eu acho que aí acaba a imerção profúsional. (..) O contrato é uma forma orgâlltcCl... de 

reconhecimento. Quando eles reconhecem e dizem assim: «sim senhor, fizeste um bom trabalho, podes 
continuar! Tens fitturo l)) Então aí acho que estamos inseridos proftssionalmeJ1te!" 

(diplomado da FCT a trabalhar na empresa 4) 
"É exactamente quando começa o seu primeiro contrato, em que realmente... eu acho qtle a empresa aíjCí 
dá algum valor a essa pessoa! (. ..) eu acho que a pessoa só está inserida realmente quando está com o setl 

contrato, com o seu curso acabado e com a suafunçãoJá... a desempenhar a suafunção. " 

(diplomada da FCT a trabalhar na empresa 6) 

A diversidade de temas apontados para definir «inserção profissional» deixam perceber um 
264 
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entendimento desta como um processo que conduz à capacidade de desenvolver uma 
actividade profissional e que engloba, para os empregadores, a dinâmica pessoal de 
satisfação e realização du indivíduo e de adequação entre emprego, formação e pessoa e, 

tanto para empregadores como para os cliplomados, a integração seja na organização de 
trabalho seja o reconhecimento e aceitação no mercado dt trabalho em geral. 

Figura 1 - Dimensões deis Representações sobre II/serção Profissional 

(aspecto mais consensual entre empregadores e diplomados) 
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Em sínrese, em nosso entender estes resultados significam 
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o tema da correspondência entre formação e emprego, a que podemos associar também 
o ajustamento entre emprego e pessoa, encontra algum acolhimento junto dos 
empregadores, mas nenhum junto dos diplomados que dão uma maior enfase ás questões 
do reconhecimento, aceitação e integração no mercado de trabalho e nas organizações de 
trabalho. O tema da obtenção de emprego não está presente nos discursos dos 
entrevistados (com excepção apenas de um empregador) que, globalmente, entendem a 
«inserção profissional» como um período de desenvolvimento da capacidade profissional. 
Esperamos, no âmbito da investigação em curso, poder vir a aprofundar as razões que 
justificam estas divergências ao nível das representações sobre a noção de «inserção 
profissional». 

2. A CO CEPCÃO DE ulNSERCÃO PROFISSIONAL» EM 
~LGUMAS BORÓAGENS TEÓRICAS 

Para clarificar o conceito de «inserção profissional», procuramos construir um Lluadro das 

diferentes abordagens teóricas sobre este assunto. Ora, neste domínio a sistematização das 
abordagens teóricas que nos parecem mais pertinentes e significativas, permite perceber a 265 
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existência de uma multiplicidade de perspectivas de análise possíveIs sobre a «mserção 
profissionab>. 

A «lnsercão profisS,Ona,» com0 um momento 

Começamos por referenciar a Teoria do Capital Human03 que, embora não tendo 
problematizado especificamente a noção de inserção profissional, constitui uma referência 
fundamental no quadro das perspectivas teóricas sobre as articulações entre 
educação/formação e trabalho/emprego. No âmbito desta corrente teórica, a «inserção 
profissional» é analisada numa perspectiva estática correspondendo a um momento em 
que, de forma mecânica e directa, se articulam diplomas e postos de trabalho. As decisões 
de emprego, quer por parte dos diplomados quer por parte dos empregadores, são vistas 
como escolhas racionais que se baseiam num cálculo da relação entre custo (da educação e 
do diploma obtido) e benefício (do posto de trabalho obtido), partindo do pressuposto de 
que todos os actores têm as mesmas possibilidades de maximizar os seus investimentos. 

No entanto, as dificuldades de emprego (desemprego e/ou precarização do emprego) que 
os jovens começam a sentir com maior intensidade a partir dos anos 80 nos diferentes 
países europeus, levam a pôr em causa a ideia de «inserção profissional» como um 
momento no qual se articulam diplomas e postos de trabalho·. Neste contexto, a noção de 
inserção deixa de ser definida como um "problema psicológico associado seja a um estádio 
(terminal) de desenvolvimento do adolescente seja a um conjunto de problemas ligados a 
patologias diversas da adolescência" (Dubar, 1998, p. 29), para se tornar um problema 
social que é objecto de debate na sociedade. 

Problematização da noção de ((inserção profissional)) 

Em termos de actividade científica, esta situação reflecte-se numa multiplicação dos 
trabalhos sobre esta matéria e numa controvérsia em torno da delimitação dos diferentes 
conceitos que podem ser utilizados nesses trabalhos, emergindo um conjunto de 
abordagens que entendem a «inserção profissional», não como um momento, e sim como 
um processo sobre o qual importa reflectir e teorizar. Cada uma destas abordagens 
favorece uma determinada leitura desta temática, sublinhando a importância de uma ou 
outra dimensão do processo. 

3 Referimos aqui, essencialmente, a perspectiva da corrente neo-clássica da Teoria do Capiral Humano formulada por 
economistas como Oenison e Becker, não entrando na diferenciação desta correnle face às suas variantes conhecidas 
como Teorias do Sinal e do Filtro nem nas sua evoluções mais recentes. 
, É de notar que, num contexto de crescimento generauzado das taxas de desemprego e das situações de emprego 
precário, os diplomados do ensino superior mantêm uma situação favorecida registando taxas de desemprego inferiores 
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A !ln ereao profisSlondln orno um processo estruturado 

Para alguns (caso de Olivier GaUand) a «inserção profissional» é um ohjecto de estudo que 

decorre dos estudos sobre a juventude e r:onstitLú um dos acontecimentos que marcam a 

entrada na vida adulta que coexiste com ;]. saída do sistema educativo, com a partida da 

família de origem, com o estahelecimento de relações matrimoniais c de uma nova família. 

Na leitura deste autur, os vários acontecimentos que marcam a entrada na vida adulta 

foram durante muito tempo quase simultâneos, mas na actualidade estão longe de coincidir. 

Assim, o autor considera que se assiste à passagem de um "modelo de instalação" (em que 

a entrada na vida adulta é marcada pela ocorrência em simultâneo de diferentes 

acontecimentos: início da vida profissional, casamento e partida da família de origem) para 

um "modelo de experimentação" (modo progressivo de acesso à vida adulta em que os 

acontecimentos referidos não ocorrem necessariamente em simultâneo). 

Para outros autores (caso de Jose Rose) a «inserção profissional» é um processo cada vez 

mais institucionalizado que o autor designa dt: transição profissional numa tentativa de 

fazer a ruptura com as explicações que evocam as responsabilidades individuais na análise 

da inserção, sublinhando que esta conhece um processo de institucionalização crescente e 

recompõe-se ao ritmo das transformações do sistema produtivo. Neste sentido, a «inserção 

profissional» é entendida como um processo complexo relativamente autónomo por 

relação com os períodos de formação e emprego, o qual não pode deixar de ser analisado 

na perspectiva das politicas e estratégias das empresas e do Estado, de modo a conferir uma 

importância primordial ao carácter socialmente organizado do processo e uma menor 

relevância à sua análise enquanto trajectória individual. 

A (msere o OflSSloni:lln como um proees o de construçáo pessoal e SOCIal 

Há outros autores Oean Vincens e Claude Trottier) que enfatizam a dimensào de realização 

de um projecto profissional e de vida que está implícita no processo de inserção 

proLssional, ou seja, a «inserção profissional» não consiste apenas na dt:scrição do período 

que separa a decisão de entrar na vida activa e a obtenção do primeiro emprego, mas 

estende-se até á realização do projecto profissional e de vida do indivíduo. A abordagem 

inicial de Vincens5 parece assentar no postulado de que o indivíduo tem, no momento em 

que inicia o seu processo de inserção profissional, um projecto profissional e de vida 

claramente definido. Este postulado é criticável e Trottier procura complementar a 

5 É comum (ver por exemplo Tanguy, 1986, O~veira, 1998, enrre ourros) atribuir-se a Jc"n Vincens o primeiro esforco 
de problematização te' rica da noção de inserção profissional. Este aucor conrinuou a reflectir e a rub~car textos sobre 
esta matéria até aos anOS mais recentes, mas é. essencialmente, a sua formulação inicial do concéito que n'fcrin1os neste 
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abordagem de Vincens, sublinhando que o processo de inserção profissional é também um 
período complexo de socialização e de construção identitária ao longo do qual o indivíduo 
vai formulando o seu projecto de vida. É que, como refere Dubet (citado por Felouzis e 
Sembel, 1995, p.47), a construção de um projecto pessoal traduz-se em "processos de 
ajustamento sucessivos graças aos quais os estudantes terminam por construir um projecto 
possível que, ao mesmo tempo, seja o deles". 

Existe um outro conjunto de autores (Claude Dubar, Nicole-Drancourt e RouJleau-Berger) 
para quem, de forma similar às perspectivas de Vincens e Trottier, importa sublinhar que 
o período de inserção profissional é, simultaneamente, um período de socialização e de 
estruturação identitária. Significa isto que, também para estes autores, a «inserção 
profissional» é um processo ao longo do qual o indivíduo vai construindo a sua identidade 
e o seu projecto profissional e de vida. No caso das abordagens deste conjunto de autores, 
uma grande preocupação é colocada na necessidade de perceber a articulação entre 
constrangimentos estruturais e condicionantes individuais/estratégicas na construção da 
identidade e do projecto de vida ao longo do período de inserção profissional. 

Em síntese, em nosso entender cada um dos autores referenciados enfatiza um 
determinado aspecto do processo de «inserção profissional» em função de tradições 
disciplinares e paradigmáticas diversas: o percurso do indivíduo, a influência dos 
constrangimentos estruturais, as estratégias dos empregadores e das empresas, .... Por um 
lado, isto significa que, à luz das diferentes abordagens teóricas, a «inserção profissional» 
está longe de ser entendida simplesmente como o tal momento de obtenção de um 
emprego em que se articula o diploma obtido com um posto de trabalho. Por outro lado, 
daqui decorre que a inserção profissional é um período do ciclo de vida dos indivíduos que 
não pode ser analisado sem ter em conta a dimensão subjectiva de construção da 
identidade e de um projecto de vida que envolve expectativas, aspirações, motivações e 
interesses. Por outro lado ainda, daqui decorre também que o processo de «inserção 
profissionab> não diz respeito apenas aos diplomados, mas envolve um conjunto de actores 
que engloba os empregadores, os agentes e estruturas que intervêm na interacção entre 
diplomados e mundo do trabalho e as próprias instituições de ensino superior. 

NOTA CONCLUSIVA: POR UM OUTRO ENTENDIMENTO D NOÇÃO DE 
((INSERÇÃO PROFISSIONAL)) 

Tendo em conta tanto as concepções dos protagonistas como a diversidade de abord'.gen:; 
teóricas, parece-nos ter tornado evidente o carácter simplista e reducionista da noção de 
que partimos, ou seja, a ideia de «inserção profissional» como a obtenção de um emprego 
em que se articula o diploma obtido no sistema de ensino com um posto de trabalho. 
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NECESSIDA E DE RE-EQUACIONAR O CONCEITO DE ulNSERÇÃO 
PROFISSION LI) NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

A noção de «inserção profissionab> de que partimus está fortemente enraízada na 
perspectiva da Teoria do Capital Humano (tal como esta foi equacionada no contexto da 
sociedade moderna e industrial), segundo a qual se entendem as relações entre educação e 
emprego como um confronto entre "oferta" e "procura", ou seja, como uma articulação 
entre diplomas e postos de trabalho. Esta perspectiva poderá, eventualmente, ter sido 
pertinente num anterior momento de evolução social em que o diploma de ensino superior, 
pela sua raridade, constituía uma garantia inequívuca de obtenção de emprego. 

No entanto, as modificações ocorridas ao longo da segunda metade do século XX fazem 
com que hoje estejamos integrados numa sociedade do conhecimento" em que o contexto 
de «inserção profissional» dos diplomados de ensino superior se encontra 
significativamente alterado. Com efeito, por um lado, o ensino superior conheceu durante 
esse período um crescimento explosivo que se traduz num aumento exponencial da 
proporção de população que atingiu o nível de ensino superior-o No caso português, apesar 
do crescimento acentuado do número de diplomados, a sua proporção é ainda reduzida 
por comparação com outros países. Por outro lado, as tendências de mudança no mundo 
económico e profissional fazem com que se torne muiro difícil para os trabalhadores em 
geral, e para os diplomados de ensino superior em particular, planear as suas carreiras a 
longo prazo, pois estas são cada vez mais caracterizadas pela incerteza, variedade de 
empregos, funções e experiências de trabalho num clima de instabilidade e mobilidade 
profissional crescentes (ver entre outros Brown e Scase, 1997). 

Ora, tal como refere Beck (1992), a transição de um sistema de trabalho para toda a vida 
numa mesma organízação para um sistema de risco, flexível e pluralista, traz a necessidade 
de novas categorias para pensar e analisar a realidade de trabalho emergente. A noção de 

Opt, mos por utiliz,,· a expressão "sociedade do conhecimento" para nos referirmos à sociedade contemporânea, na 
medida em que esta expressão, segundo Ambrüsio (2000), terá sido lançada pelo teóricos da Gestão como PeLer 
Druc<cr nos seus e,critos sobre a emergência dos trabalhadores do conhecimento, generalizando-se depois para 
descrever as transfornações económicas da sociedade como o crescimento do sector terciário e das tecnologias de 
pont~ e O acréscimo de valor dos trabalhadores altamente qualificados. o entanto, como se sabe, existem uma 
diversidade de expressões que são utilizadas para nomear a sociedade actua! (da informa(;ão, pós-moderna, pós 
industrial,...) e alguma divergência sobre se as mudanças sociais e económicas das últimas décadas nos conduzem a um" 
e~tádjo societa! difercnte da sociedade moderna e industrial que emergiu no século XIX ou sc se trata de lima fase tardia 
dessa nesma sociedade que pode Str designada, segundo Beck (1992), de "modetnidade reflexiva" por oposição à 
modernidade clássica e tradicional que a precedeu. O tratamento desta questão exige, porém, uma análise mais 
aprofundada que vai para além dos objectivos desta comunicação. 

Para ,btcr dados concretos sobre a evolução do caso português até aos anos mais recentes, pode ser consultado, por 
exemplo, o documento do Inofor "As relações entre a educação e o emprego - breve caracterização doe matriculados 
l' dip1cmados" da autnria de Medi,"a e Duarte. 269 
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«inserção profissional» não constitui excepção o que se torna particularmente evidente 
quando se constata que a concepção de inserção profissional de que partimos se revela 
muito limitada pelo reduzido número de dimensões que considera (apenas a obtenção de 
emprego e a correspondência entre diploma e posto Je trabalho) por comparação com o 
alargado conjunto de elementos e perspectivas de análise que quer as representações dos 
protagonistas quer as diversas abordagens teóricas consideradas põem em evidência. 

Assim sendo, cm nosso entender, a expressão «inserção profissional» deverá ser utiJizada 
para referenciar fenómenos que importa analisar nas sociedades contemporâneas e que 
dizem respeito à passagem entre diferentes espaços da existência dos indivíduos, 
nomeadamente entre espaços de educação/ formação e espaços de trahalho/emprego. 

No ~ntanto, por um lado, o critério obtenção de emprego está longe de ser "o" critério para 
caracterizar a inserção profissional. Na verdade, a obtenção de emprego pode ocorrer mas 
não corresponder a uma actividade profissional que para os sujeitos seja gratificante tendo 
em conta as suas aspirações e motivações, ou seja, que corresponda ao seu projecto pessoal 
e profissional. Ter em conta este conjunto de elementos é particularmente relevante no 
caso dos diplomados do ensino superior que, como demonstram as pesquisas (Brennan, 
Kogan e Teichler, 1996), pretendem mais do que diplomados de outros níveis de ensino, 
tarefas profissionais com determinadas características - por exemplo: tarefas exigentes e 
interessantes que possam desenvolver com alguma autonomia - conferindo menos 
importância a aspectos como a remuneração e o estatuto. 

Por outro lado, a «inserção profissional» não corresponde a uma lógica de articulação de 
dois espaços e duas hierarquias (de educação/formação e de trabalho/emprego), mas sim 
a uma lógica de percurso e de processo em que as fronteiras dos dois espaços se 
confundem. Nos termos de Charlot e Glasman (1998, p. 21), a inserção tem de ser vista 
como um processo que tende a alongar-se e que "não corresponde a uma lógica de 
articulação de espaços mas sim a uma lógica temporal". 

SIGNIFICADO E PERTlNENCIA DO CONCFITO DE (lN ERCAO P SIONAL 
ART CLJl ADO COM O PARADIGMA DA APR NDIIAGE- AO L( DA VIDA 

A pertinência do conceito de <<inserção profissional» para analisar os fenómenos da 
passagem do sistema educativo para o mundo do trabalho na actualidade está, então, 
fortemente dependente do significado que lhc atribuirmos. O estudo da <<inserção 
profissional» só é hoje pertinente se for entendido não como o estudo do ajustamento 
entre diplomas e postos de trabalho, mas sim como a análise de um processo que 
corresponde a um período específico do ciclo de vida do indivíduo. 
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Em primeiro lugar, é importante notar que ao longo desse período os indivíduos 
continuam o seu processo de formação e aprendizagem, com características diferentes do 
processo de formação e aprendizagem em contexto académico, no qual se joga, 
simultaneamente, por um lado a construção de si, da sua identidade e do seu projecto 
profissional e de vida e, por outro lado, a construção da qualificação profissional, da 
competência e eficiência no domínio profissional através do confronto entre os 
conhecimentos e capacidades que desenvolveram até ao mnmento e aqueles de que 
necessitam para o seu desempenho profissional. 

Em segundo lugar, para promover uma compreensão mais aprofundada da «Inserção 
profissiona1>, importa sublinhar que se trata de um processo não apenas numa perspectiva 
diacrónica e temporal, mas também numa perspectiva sincrónica na medida cm que 
engloba, pelo menos, três dimensões de análise. Estas três grandes dimensões, que 
correspondem aos três actores fundamentais para compreender qualquer processo de 
«inserção profissiona1», são os diplomados, com as suas dinâmicas pessoas e sociais, os 
empregadores, com a suas lógicas e necessidades, e os estahelecimentos de ensino superior 
com os seus valores e estratégias. 

Figura 2 - Dimensões de Análise do Processo de Inserção Profissional 

Ensino Superior Empregadores 
(lógicas e 

(valores e eslratéqias) necessidades)
PROCESSOS DE
 

INSERÇÃO
 
PROFISSIONAL
 

Percursos dos diplomados (dinâmicas pessoais e 
sociais) 

Um cntcndimenro global e aprofundado do processo de «inserção profissional» obriga, em 
nos~;o entender, ~. consideração pelo menos destas três dimensões de análise e não pode ter 
por base unicamente a análise dos percursos de inserção, comportamentos e estratégiaé dos 
diplomados como vai sendo habitual nos trabalhos sobre esta matéria. Compreendê-ln 
significa ultrapa~'sar o estádio das pesquisas sociográficas e procurar construir "modelos 
c:~plicativos que permitam integrar num todo coerente as diversas dimensões do processo 
e os Jivcrsos factores de explicação" (Irottier et ali., 1995, p. 38). 
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PREPARAR OS DIPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR PARA lN O 
PROFISSIONAL NO CONTE:XTO DA SOCIE:DADE: DO CONHE:CIM N O 

,'\0 considerarmos estas três dimensões do processo de «inserção profissiona1>, estamos a 

afirmar qUt: o sucesso da mesma está dependente da articulação e interacção entre essas 

dimensões. Ou seja, o sucesso de qualquer inserção profissional está dependente da 

articulação e interacção entre estes três grupos de actores e não é urna responsabilidade 

exclusiva nem do sistema educativo, nem das opções dos diplomados nem das escolhas dos 

empregadores. 

No entanto, o reconhecimento de que o sucesso da «inserção profissional» não é uma 

responsabilidade exclusiva do sistema de ensino, não pode conduzir-nos a afirmar que nada 

pode ser feito no ensino superior para facilitar a transição dos diplomados para o mundo 

do trabalho. 

Tendo em conta tudo quanto foi dito sobre a noção de «inserção profissiona1», uma pista 

de reflexão que nos parece importante desenvolver é a de saber como pode o ensino 

superior preparar/educar/formar os seus diplomados para a inserção profissional. Desde 

logo nos parece evidente a importância e necessidade de criar instituições de interface com 

o mundo do trabalho, mas urge reflectir sobre os objectivos e linhas orientadoras dessa 

articulação, bem como sobre as modalidades e linhas orientadoras da formação inicial. 

Se é certo que o ensino superior não pode estar subjugado às necessidades da economia, é 

também certo que não pode ignorá-las por completo e, procurando equilibrar estes dois 

extremos, importa reflectir sobre os objectivos da preparação para a vida profissional no 

ensino superior no quadro das sociedades contemporâneas. Esperamos que o desenrolar 

da nossa investigação, agora numa fase empírica, possa contribuir para o aprofundamento 

desta pista dt: reflexão. No trabalho já realizado procuramos ultrapassar a visão da 

preparação para vida profissional enquanto transmissão e acumulação de conhecimentos, 

inserinJo-nos no paradigma segundo o qual é essencial que a educação contrihua para a 

organização do pensamento e para o desenvolvimento do sujeito, ajudando-o a situar-se no 

mundo e a assumi-lo de forma crítica e com criatividade (Ambrósio, 2000). 
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Situated earning as a Challenge for the Teachers 
and Trainers 

Teresa Oliveira 
~urenço Frazão 

ABSTRACT 

The growing number of young people that leaves school before finishing the compulsory 
school without any professional qualification is a worrying question for the Portuguese 
society. The implication of this question is related to politicai, economic, social and 
educational issues. 

lt is a complex process for low achieving students to re-enter VET programmes. For the 
teachers and trainers as weli as for the training institutions this is both a new chalienge and 
innovative situation. It is necessary to promote new approaches to learning which are 
specificaliy oriented to the needs of low achieving students, improving their responsibility, 
self-confidence, self-esteem and motivation in arder to help them to re-enter in VET 
programmes. That is to say teachers and trainers need to fulfil new roles such as, tutors, 
counselling, mediators. Thus, it is very important to create a suitable training conditions in 
ardet to these "actors" provide a new professional chalienges. The perspective of "situated 
learning" is a possible way to processes new way of thinking about development of 
training according to the each context and realities of these learners. 

ln this sector the results of a secondary analysis is presented and implementation of new 
process of teachers' and trainers' training are described. The results are based on coliected 
data of studtes and research projects that give us an overview of the socio-econornic 
realities, the context and expectations of the low achieving students and the society where 
they live. At the sarne time the analyses of these results show what kind of contents, 
support, resources, materiais the teachers' and trainers' and the trainers need in order to 
develop an adequate training curricula. 

1 INTRODUCTION 

To understand the factors that promote or impede the emerging teachers and trainers 
training aimed at developing good practice towards low achieving students, it is important, 

first to characterise low achieving students. According to the Re-enter concept, low 
achieving students are the youth that dropout of the school system without the 217 
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compulsory education or have inadequate qualifications for re-entry into VET system. Wc: 
can consider that this target gwup could be at risk of social exclusion, because according 
Mallet (1999) "todaj; (. . .) not having a dzploma can lead to excltlsion" (p.55). 

According Hammink (2000) we can identify two more groups of low achieving studenrs: 
i) youth that already left thc school without a proper qualification but manage despite thc: 
lade of formal qualification on their own to reach social position; ii) youth that already left 
the school without a start qualification to get a job. This group are usually long-term 
unemployed or freguenr the fringes of society, show aUenation from society and 
sometimes enter inro criminality. IIowever, this second group is outside the framework of 
the RE-ENTER Socrates Programme. 

ln modem society the development of a professional activity is a main source of social 
integration. The lack of academic and professional gualifications of these young pcople 
seems to be one of the main factors limiting social and professional integration. 

The institutional, social and cconomic formal measures for meeting to the low achicving 
studcnts individual needs, fulfilling their life projects and enabling their participation in 
society, have not been effective. The apathy, the lack of motivation for learning associatcd 
with unemployment, low cu.ltural, economic and social background of their families, may 
easily lcad to complex and uncontrollable problems of social exclusion and marginality. 

For low achievers ir is easy to slidc to the fringes of society and possibility into crimioality. 
violence, drugs probkms, because often their own families are often themsdves more ar 
Jess socially excludeJ. However, when we focus on the analyses of exclusion, the causes 
of dropout shall be found both in external factors outside education and within thc 
education/training system. 

The implementation of an innovative initiative to achieve institutional change in tcachers' 
and trainers' training is not easy. Ir is a dcvelopmental and lcaming process, which 
necessitates persistence, motivation and financial support. Thus, the institutions kve to 
decide whether or not to change in arder to accommodate specific needs of the pcopk 
who work with low achieving students. 

The basic problem seems to be related to the institutions ethos, motivation, existing 
practice evaluation and awareness of their culture of change in arder to implement new 
models and environmenrs of learning like "situated learning". The challenge is to persuade 
the institutions at different leveIs that work in this field is crucial and is not a marginal issue. 

It is necessary to implement policy, develop proccdures and create infrastructures in arder 
278 to allocate status, time, and resources to be built appropriate curricular and teaching 
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material for specific groups at risk of marginal and socio-economic exclusion. 

2. RAMEWORK 

Present day society is characterised by deep social, cultural, technological and scientific 
challenges; accelerated scientific development; technological modcrnisation; facilities to 
access knowledge; long life learning; competitiveness; globalisation; mobility; 
multiculturality; recognition of the culture, social and personal diversity; inclusive society; 
increase of the social conflicts and the growth of unemploymcnt. The characterisation of 
present day society implies challenges to organisations and the society, innovation, and 
research about training methods, teachers and trainers new roles. 

Teachers, trainers and researchers have given particular attention to the problem of low 
achieving students needs. Some univcrsities have been developing transnational research 
projects, establishing co-operation protocols in order to identify the causes that lead young 
people to leave school, to find new ways of intervention and to formulate 
recommendations for researchers, practitioners and policy makers. 

Existing training methods for the low achieving students become unattractive, because they 
are based on formal and academic programs of professional training. The attempts to 
implement the formal programs for low achieving students have not been adequate to this 
target group. Laestadius and Hallman (1999) refer to ''lhe anafyses oj the so-called dropoutproblem 
and the discussion on how to handle it has had heavifyfocused on the formal educational system" (p.39). 

The statement of Madelino (2000) reinforces our analyses of the situation when he states 
that professional training is "the privilege instrument for younj!, people valorisalion, through the 
operacionalisalion oj formalive solulions regarding the needs and interest oj each student and shaped to his 
own lifi project" (P2). The nonsense is that the institutional perspective reinforces the lack of 
legal documentation and does not permit the implementation of more flexible training 
projects or informal training adequate to the needs of this young pecple. ln fact, likc 
Laestadius and Hallman (1999) refer "research and poliC)1 discussion on learning and trainin,~ has 
been heavify focused on formal educalion systems" (p.39). 

A relevant aspect is thc way that society answers to the social changes related to the new life 
project expectations of this group of young people. Another difficulty in reintegrating low 
achievers in VET system arises because there are a lot contexts, environrnents, material and 
financial support needs, and human resources involved, which are poorly prepared to solve 

this problem. To reinforce oU! perspective Hammink (2000) says, 'There are big differences between 
cilies and between regions i17 the nature oj the activilies, the wqy thry are organised, the~' actors etc)~ 279 
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The problem of the teachers/trainers training for low achieving students is not an easy 
approach. This approach involves a lot of clifferent aspects and realities, which depend of 
thc contexts, the autonomy of the institutions and the co-opcration between the local 
enterprises, and the prcparation and training of the teachers and trainers involvcd. 

ln our society it is important to clarify that low achiever's problem is not affected nor. onl) 
by the considerable number of youth with an immigrant background and ethnic minoritics, 
but appears in the incligenous population too. For both populations Hammink (2000) 
identify the main factors that can explain thc tendency for their social exclusion. Fn thc 
author the main factors are: i) low leveI of formal education; ü) bad mastery of language 
(spoken and written); iü) lack of social skills and relatively income levei. These facto,:; are 

common for the incligenous youth except for the mastcry language (at low levcl). 

ror Hammink (2000) the possible overall approaches to minimise the socio-economi( and 
individual problems are as follows: i) a direct and individual appraach; ü) as a little time as 
possible between the moment of the dropout and the ftrst contacts; iii) re-integration in 
education or in learn/work situation; iv) counselling and (career) orientation; v) mentoring 
and supporr; vi) getting commitment fram peers and important actors fram the ~ocial 

environment; vü) development of co-opcration structures between relevant actors in the 

society. 

These approaches can orient us to create some f1exible lines for teachers and trainers 
training adapted to the low achieving students' needs. 

3. TEACHERS ANO TRAINERS EOUCATIONAl TRA NING 

The training of teachers/trainers faces some severe problems in dealing with groups of 
young people with the speciftc characteristics, of low achieving students. These prob1ems 
are related to how to captivate and how to incentivise this young people in order to create 
their own Me project, and to devclop strategies for their social insertiun. 

Tcachers' and trainers' training for good practices in this fteld calls for people who are: 
ref1ective; motivated, f1exibk, and adaptable to different contexts; creative, with capacity to 
make controlleJ decisions; responsihle; capable of communicating and establish good 
interpersonal relationship; ablc to communicate with cliverse culturcs; wiJling to run risks, 
while knowing how to assess their limits; capable to working in a team and in communities 
of practice; knowledgeable of the needs of the society and the target group; prepared to 
include work with low achieving students in their professional projcct; engaged in their 

280 own training; dynamic and with capacity for negotiation and organisation of community 
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activities; willing to undertake long !.ife leaming, and considering learning as thinking. 
The development oE teachers' and trainers' professional activity is confronted with complex 
situations, implying continuous training to answcr to the actual social needs. Accorcling to 
Garcia's (1998) perspective, the understancling that professional dcvclopment '~s a process 
characterised ly the continttous reflection abotit dai!J expel7lmce" (p.53) is needed. This means that whiJe 
the teachers' professional performance develops in complex situations exists at thc sarne time 
the desire to learn and improve continuously. Thesc statements seem to mean that teachcrs' 
and trainers' training should develop accorcling a dynamic process, during their life, with 
illffercnt experientiallevels, knowledge acquisition and key competencies development. 

T n teaching activity, the innovation is !.inked with the contextuai change, the curricular 
flcxibilisation or the creation of alternative curricu1um. The professional training of 
teachers and trainers must be able to deal, with thcse changes. However, for Putnam and 
Bork') (1999) the education and research communities are very rich in new ideas and 
conc.:rt about the nature of the cognition and learning (p.1). Terms like "situated 
cogn;tion", "distributivc cognition", "communities of practices" and now "situated 
learning" (Lave and Wenger, 1991; Evans and Hoffmann 2000) are new emerging 
conerts. People together have more ideas than one single person, thus it is important to 

creav.: learning communities in which teachers, trainers and low achieving students (the 
procrss of learning, is social) engage in mutual learning with a rich discourse about the 
main ideas in order to find new Jife projects to VET in order to acguire a profcssional 
quali [cation. For Putnam and Borko (1999) it is important to discover the bcst 
methodologies, strategies like "holIJ to help stttdents to develop deep ttnderstanding subject 177after, 
situatp studenú leaming 177eaningjitl contexts" (p.l). 

Thcack of teachers and trainers with life expcriences different from the low achieving 
studcnts, and th lack of prcvious good practices with these students often leads to the 
impossibility of implementation oE ttaining projects in order to enlarge the low achieving 
students competencies. The participation of the low achicving students and other 
imr,ortant educational elements (communities of practice) reinforces the need for training 
baSf'.i on pluridiscipJinary teams with different Jife experiences. Dealing with Jow achieving 
students, the teachers should be self-critical with respect to their own experience and their 
acadcmic attitudes. Teaching and training careers can not on1y be understood as 
"acctlil1ttlation of cognitive knowledge" (Intem Report, 2000:7). Pluridisciplinary teams, help 
teachers and traimers to train for new professional roles as advisors, tutors, mediators, etc. 
The creation oE pluridisciplinary teams through learning communities, inside and outsidc 
schools, is an important way of decreasing the constraints in providing the necessar) 

measures and activities to motivate low achieving students. ln the sense given by Lave and 

Wenger (1991), teamwork as communities oE practices reflects the concept of situated 
learning. Participation ''is not itself an ec/um/ionaI10r177, 177ttch less apedc(gqgical strategy or {/ teacJJiI\~ 281 
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technique. It Is an ana/ytical vieu1Joint of learninj!,J a lJJq)I of ttnderstanding learnihg Jl (p40). ln RE
E.t\jTER initiatives the concept of communities of practices is adopted to teaching and LO 

training and the learning process, where reachers and trainers and low achieving students 
could learn from themselves. 

The "enve1oping" of many different actors in the training plan is considered as a guality 
indicator, because ir aliows a personal and profcssional training dynamic, integrated in a 
larger process of social development. The great innovation is the inte~vention - in it's 
creation as weli as in its administrative and pedagogic management - of a social-econornic 
partnership with a strong local implcmentation, with the support and ~nrolment of the 
society. This is a sure wauanty of the training articulation with the learning and the needs 
and interests of the evolving society. However it necessitates a shift of the role of teachers' 
and trainers' ro being not only a transrnitter of knowlcdge but being responsible for 
innovative management of the learning process and sensitive to the specific context and 
identity of the low achieving students. Some new teachcr and trainers proflles are emerging 
as the mediators, integí:ation technicians, counselling, tutors ctc. 

lt is important to know how teachers and trainers learn new ways to acr. Another 
important guestion is the recognition that learning is not unidirectional. The learning 
process is transversal and involves the participants in the educative prooess. ln this line it 
is important to appeal to the society and ali the actors involved in the learning processo 

ln a social perspective d1e central goal of education is to accuJrurate the youth at risk of social 
exclusion..rhus, the teacher anel trainers need to appeaJ to their own knowledge in various 
domains, but it is alsu essential take in account me low achievers previoàs knowledge and 
experience, and to prepare them for long life learning. To do that it is important to adapt 
tcachers' and trainers' discourses to me various communities, eguipping them with 
competence in using concepts and forms of reasoning mat characterise the communities 
where mey work. This perspective leads to the guestions of what kinds of discourses me 
teachers and trainers need to establish relationship and to motivare me low achieving students. 

Oliveira and Frazão (2000) propose a systematic "variations of short term learning 
activities, working with others, creating problems as pair problems solving, promoting fuli 
participation, providing precise feed-back and encouraging se1f-assessment and reflection 
by the learner." (p.5). These factors are important for motivation, imprmre self-confidence 
and for knowledge construction. ln line with our reflection ahout teacher and trainer~~ 

training and their new roles, we argue that training should be organised "ih communities of 
practices, as weU the teaching and the learning activities. 
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Figure 1 - OveraJl Communities of practice in RE-El\iTER initiatives 
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Learning takes place throughout the whole person's life. ln a constructivisr point of view, 

learning is a pe manent construction and rcconstruction of the knowledge by the 

individual. This t achers and traincrs and low achieving students could learn how to learn 

and !cam how to think. 

Kl10wledge as sücial1y constructed makcs it clear that an important part of learning 

becoming encul ration into teachers' ano trainers' community translated into, learning to 

think, talk and act accorcling the society where they are involved. Thus, ir is important for 

the teachers, trai ers, researches and the other actors involved in the education process to 

identify key characteristics of the society based in research and experiences in the field. The 

identification of these characteristics can be created carried out in an environment of 

effective learning, which increases the reflection and the understancling of the cliffcrent 

cultures in the c mmunity of practice. The teachers and trainers which work wirh low 

achieving studen~s may offer the possibility for creating such experiences to prepare these 

students to face lhe society challenges, to help and encourage them to return to the VET 

in order to obtai a professional qualification. 

The learning may occur, not only in specific training situations, but also in different 

contexts: in the social activities, ar the workplace, in leisure activities, in self-direct learning, 

in the families etc. Thus teachers and traincrs also learn both within experiences outside 

the formal classroam and at schaal. Teachers and trainers shaulJ ga to warkplace ar to 

participate in leisure activities etc., in arder to know students real problems in life 

circulTIstanccs, and what they cxpect from RE-ENTER programmcs. 283 



4. Educação e o Mundo do Trabalho 

To reinforce this perspective Futnam and Borko (1999) state that "the q estioll is not whether 
knowledge and learning, but in ~vhat eontext they are situated" (p.6). ln fact situated learning 
experiences for teacher/trainer outside classroom (specially in socio-economic term and 

work context in clifferent organisational enterprise) are essential for PO\: erfullearning. 

4. COUlD BE lEARNING FOR lOW ACHIEVING STUDENTS, 
TEACHERS AND TRAINERS TRAINING DISCONNEC ED? 

1'he experiences in the fieId are very inreresting to improve new ideas concerning the 
teachers' and trainers's training. Oliveira and Frazão (2000) suggest rhat is 'mportant for the 
training process ro "define the training in broader terms, whicl; inc!uded suppo s for low aehieving 

studcllts to aehieve viable and social/y le/!,itimate lifi sryles" (p.5). For these authors this plan could 
move in flexible graded steps, both for low achieving studenrs learnin for teachers and 
trainers training. For teachers and trainers it glve them security in their work with for 10w 
achieving the students give them the training in grated steps the opportunity to 
deveIop their competencies for work and increase motivation to re-enre, in VET system, 
when they feeI ready and in a situation to re-enter without future failure. he training plan 
was built in the interface of personal, social and professional development projects of the 
individual with the labour market needs within the concept of "situated learning". 

For teachers/trainers as well as for the low achieving students trai . g at school can 
alternate with the training on the job organised in communities of practice and defined 
with the participation of all the people involved in the curricular orqanisations. ln all 
projects it is important to have on going communication among the clififerent actor~, but 
in these special programmes Lazar (1999) states that "eommunication represents afine eleDeJlt at 
social levei to facilitate social insertion" (PA) 

According Oliveira and Frazão (2000) the chosen curricular development model for the 
low achieving students can be based on modular structures and project \ ork. The trainee 
could establish contact to the labour market. This conh1ct could have different 
forms such as: training post in companies of the clifferent of clifferent professional 
areas; doing programmed and sequential work visits; to understand and participate 
in the current analyse process phases. 

By virtue of their contextua! and practice naturc the tcacher, trainers and low achieving 
stuJenrs can be mocivated to learn in practice in settings where they can have space and 

suprort to deveIop learning for key competencies. According Nyhan (2000) "Organisational 
contexts Ivhieh sUPPoits learninf!. for kt)' eOlllpetencies/ qualifieations ean be refi ed to aJ Iearning 

284 organisations or learning-oriented organisations (p.3). For this author "a learnin organisation can be 
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descri!Jed as an imtitNtion Ivhich de!iberate/y uses strategic and everyday tasks as opp011ttnities for the 

enhancemmt of organisationa! e[fectiveness and the contimlous deve!opmmt of individua! competmcies" (p. fi). 

\YJe use key competencies based on the definition of CEDEFOP reference pubtication as 

a series of intertinked and interdependent human action with the possession of a se!f

organising or se! steering capacity comprising integrated cognitive, social, business and 

technological dimensions underlying the capacity for long tife learning. However, the leve! 

of ass::ssment of these competencies should be adapted to low achievers. 

The main question "about what it means to know and leam" is that it is a complex 

problem, need research support and reflection for ali the actors involved in these kinds of 

problems. For the poticy makers to decide and implement a teachers and trainers training 

process needs is ecessary the research support aod structures, as weli as to hear aod to 

understand the co munity and the target groups. The major goals for teachers and trainers 

is to deve!op competencies for cngaging low achieving students that are dropout to retum 

to school, and at the end, to motivated them for long tife learniog. 

5. CONCLU tONS 

According to the deve!oped study, it is urgeot to promotl.: research and the discussion 

betweeo the scientific and the educational community, the poticy makers, aod the local anJ 

national institutioos that provide educatioo/trainiog of young people. It is oecessary to 

identify the facto's that promote and impede the emergiog teachers and traioers trainiog 

for good practice1towards low achieviog students. 

\YJe cao oot disconoect teacher's and trainer's trainiog from the low achieviog students 

learniog process 'rd the implemeotation of more flexible trainiog mode!s. 

To implcmeot tefchers aod traioers trainiog context of situated learniog organised io 

communities of practice we oeed a: i) real eogagement of teachers aod traioers io their own 

Lrainiog (ioteractive social learning); ü) traioiog in context (experienciog significaot 

situati:ms. Managiog the coocepts, meaniogs, understandings, betieves aod values); fi) 
lrainiüg io communities of practice (organised by the different elements of the educational 

society with mutl~al acknowledgement and sharing of their diversified knowledge); iv) 

reflective trainiog (questioning, researching, justifying and reformulating). 

Based 00 the fiodiogs of this study we cao ideotify some factors that impcding 
teacher's/trainer's trainiog in order to motivate and orientate the low achieving stlldeots for 

re-entry in VET programmes. These factors are re!ated to the lack of: 285 
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Textos extraídos de uma publicação no prelo. 



1 - -

Abordag mOnto-antropológica do 
Desenvo vimento Humano 

Joaquim Coelho Rosa 

ÇAO 

Estes textos são, juntamente com outros, e'sboços de uma publicação projectada em que se 

articulam os conceiLOs essenciais de uma história e fJ1osofia do desenvolvimento humano 

numa perspecti a de educação. Essa concepção de desenvolvimento humallo incluirá 

diversas vertentes (científica, técnica, civilizacional, económica, artistica, etc.). }, 

perspectiva educacional que se pretende requer, necessariamente, uma compreensào onto 

antropológica d, desenvolvimento humano, abordagem de que eSí.es três textos são 

esquisso de fundamentaeão. 

2. 

Se consideramos os humanos com o mesmo olhar com que miramos os seres naturais, 

achamo-los estra';lhos. Não podemos defilli-los com precisão: ora são de um modo, ora de 

outro; têm proceQümentos instintuais, mas também COlltrariam os instintos; a racionalidade, 

perfeição especí ca que possuem, longe de os determinar para serem segundo uma cena 

característica (co o acontece com o instinto nos animais), abre-lhes, pelo contrário, uma 

infinidade de horif0ntes e de adaptações. São seres naturais, mas não é, de todo, óbvio qual 
é a sua natureza. 

A natureza dotou todos os seres "positivamente": sào, de facto, qualquer coisa. Aos 

humanos, parece tê-los dotado "negativamente": sabemos dizer o que eles não são mas, 

quando queremo dizer o que são, já não sabemos. Por ClI.emplo, sabemos que os humanos 

não podem floriv, como as plantas. Essa é uma característica, "negativa", com que a 

natureza os doto . Mas o não terem essa possibilidade, abre-lhes uma infinidade de outras 

possibilidades. N verdade, podemos dizer, com bastante precisão, o yue os seres naturais 

são e afirmar, c m grande rigor, tudo o que, naturalmente, serão. Dos humanos, <,ó 
podemos dizer, c m bastante precisão, o que não são e, por conseguime, não podemos 

afirmar o que, naturalmente, serão, mas apenas o que, eventualmente, podem ser. 291 
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Fica, então, muito difícil, se não impossível, dizer o que é a naturen huma a. Se a natureza 

é o que é daJo com a vinda à existência, os humanos, por natureza, são uase nada. São, 

comparados com os outros seres naturais, deficientes, literalmente "mal acabados", ou, 

pelo menos, inacabados, em suma, imperfeitos. "Perfeito" significa, preaisamente, "estar 

todo feito". Ora, os seres naturais, à excepção dos humanos, sào, salvo addente, perfeitos 

acabados por natureza, e é por isso que repetem sempre a sua perfeição I}atural. 

}.iIas os humanos nascem quase totalmente por fazer. Para eles, a natureza não está 

definida, dada, tem que ser construída. Os humanos têm que transfor ar, aperfei,oar, 

adaptar e recriar, em suma, cultivar permanentemente a sua própria natur za. ;\0 comrário 

do que muitas veLes se pensa, os humanos não são seres naturais que, por assim dizer, 

"depois" recebem cultura. Isso é válido para os outros seres natura s, mas, para os 

humanos, a cultura é a verdadeira natureza. 

IIJI A l l\Il Af A ER 

Talvez o maiS correcto para caracterizar os humanos seja dizer que eles são os únicos ~eres 

naturais que, rigorosamente falando, não são: podem ser. Por isso é que ão tão estraiJhos 

e não podemos defini· los. Definir é dizer "o que é" qualquer coisa e, c mo os hut1lanos 

se caracterizam por "poder ser" e quase não terem "ser", ficam indefini os e indefifLlveis. 

É porque sâo "indefinidos e indefiniveis", porque são "poder ser" que os humanes sâo 

livres: são eles que escolhem, decidem e constroem, dentro do leque de tudo o que podem 

ser, aquilo que querem e se fazem ser a si mesmos. 

Temos muitos afazeres na vida, mas o mais radical de todos os afaze es é o afazer da 

própria vida. Os humanos nunea estão "satisfeitos". "Satis" é uma palavra latina, que 

significa "bastante", ·'suficientemente". Os humanos nunca eSlão satisfe'tos porque nunca 

estão completamente feitos, acabados, perfeitos. A sua perfeição consiste em serem 

imperfeitos, isto é, em terem essa possibilidade admirável, única na narw;eza, quase divina, 

de se fazerem a si mesmos. A maior de todas as imperfeições, a que, literalmente, mata a 

condição humana é a de Se considerar perfeito, pois viver humanamente é aperfeiçoar-se. 

Os humanos, como os outros seres naturais, passam a vida à procura d que lhes falta: o 

de que comer, o de que se vestir, o com que prover à sobrevivência e à ida naturalmente 

tranquila. Procuram tanto o que lhes falta que poucas ve7.es perc bem que, sendo, 

292 diferentemente dos outros seres naturais, inacabados, o que mais verdadéjiramente lhes falta 
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são eles mesmas. O desejo incessante de coisas "exteriores" que nos satisfaçam esconde, 

muitas vezes, a erdadeira natureza do desejo humano, que é o desejo "interior" de sermos 

nós mesmos. Nunca somos tudo o que podemos ser. 

Os humanos desejam, no "interior" de si mesmos, ser o que podem ser e ainda não são. 

têm a nostalgia, a saudade de si mesmos. Os humanos são, dentro de si mesmos, uma 

unidade dividid entre aquilo que já se fizeram ser e aquilo que ainda não são. Os humanos 

são um "eu" qu alberga, dentro si mesmo, o "outro" eu, em que aspira tornar-se. O que 

se deseja verdadeiramente é esse "outro" que completaria o nosso "cu": um outro que é 

quase o eu, tal c mo o eu é quase o outro. Para os humanos, naturalmente imperfeitos, a 

vida, ou caminh da perfeição, vai no sentido do "outro". 

DI RO 

Todos os seres naturais são o que sãuem si mesmos e os outros seres são-lhes exteriores, 

estranhos. Os humanos, pelo contrário, são tão estranhos que, não só não são o que são e 

têm que se tornir si mesmos, como é cm direcção ao "outro" que têm que ir se querem 
tornar-se si mes os. Pensa-se, por vezes, muito pouco na importância do "outro" e no 

que ele significa para a vida humana. Há vários sentidos do "outro". O primeiro é esse 

"outro" que nós amos dentro de nós mesmos, aquela "parte" de nós que ainda não cornos 

'.' qu'_ nos falta p ra nos completarmos. 

Ala c, o completannento ou aperfeiçoamento do "eu" está também indissoluvelmente ligado 

a esse "outro" Aue é a natureza e todos os seres naturais, Sào diferentes, ourros, 

relativamente aos humanos, mas l: neles e com eles que a historialidade humana se instaura. 

Transcender e eXQ;eder a natureza e a vida natural, como l: próprio dos humanos, significa, 

precisamente, existir a partir delas. São a natureza e a vida natural que, sendo "outras" 

relativamente aos humanos, lhes aliment:lm, no entanto, a vida. 

EICAO 

- 'd ,I" ,,- - 1 I 'd'TO 'd1Mas ha aJO a ou o outro , que e o outro que e !ill....qQlli cu. cm certo sentl o, e pareCJ o 

com os outros se es naturais, visto que é exterior. Mas, noutro sentido, é tal qual eu, pois 

também é imperD ito, em busca de si mesmo e da perfeição do seu poder ser. Por outras 

palavras, num c to sentido, l: absolutamente diferente de mim; noutro sentido, é 
absolutamente ig ai a mim. 1; igual porque, tal como eu, se caracteriza por poder ser; é 
diferente, porque oder ser consiste, precisamente, em ter uma infinidade de possihilidades 

que só a si pertem:em. 

É este "outro", igual e diferente, que revela algo de essencial dos humanos. A vida dos 29) 
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humanos é a fazer, é o afazer radical de cada um, de tal modo que cada humano constrói 

as suas próprias feições, o seu próprio rosto, a sua identidade. Ser humano é afeiçoar-se 
("cultivar", "dar forma", "configurar") a si mesmo, desejar e fazer ser o "outro" .:uja 

saudade trazemos dentro de nós. Tal como é afeiçoar a natureza e os seres naturais. nr ssos 

'outro:.", mesmo que o nosso desejo de os fazer ser coincida com c nsumi··los !lara 

alimentar a nossa vida própria. 

\1.as ser humano é também desejar e fazer ser o "outro" que é lal qual eu, desejar o qUIê de 

deseja, desejar o "oUlro" yue ele é c o "outro" que ele pode ser em si mes o. Ser hUllano 

é a capacidade de se afeiçoar às feições do "outro", de se afeiçoar à sua 'dentidadc (que é 

a diferença que o faL "outro"), de tomar para si mesmo as feições do "outro" como se 

fossem as próprias. A perfeição ou aperfeiçoamento dos humanos é, possi eImente, apenas 

uma questão de afeiçoamento e de afeicões. Os humanos têm a sorte de serem 

imperfeitos, que é o que lhes permite viverem livremente e afectuosamente. 

3. PESSOA E SOCIEDADE 

OS H MAN S o U ALMf IAI 

Pensa-se, às vezes, que os humanos são naturalmente seres individuais q e, por raú'cs de 

sobrevivência, adoptariam a vida cm sociedade. Desde at\ntiguidade se refere que os 

humanos, tal como os animais, vivem colectivamente, cm rebanho, card~e ou bandc:. para 
melhor proverem à sua subsistência c reprodução. :"as nossas sociedades aCluais, ail"iLui 

se, inclusivamente, à educação institucional, o jardim de infância e a scola, o papel de 

socializar as crianças, como se as crianças nascessem como indi, uos autóromos 

necessitados de aprender "depois" a viver cm sociedade. 

Ora, apesar da persistência desta representação acerca dos hwnanos, sabemos, há llUitO, 

que ela é falsa. Os humanos não nascem "átomos" para depois se agrupareru em 

organismos sociais. O que a simples observação manifesta e as ciências confirmam é que 

os humanos nascem indistintos do mundo exterior, quer n mundo mate 'ial, quer o nundo 

social. Cm recém-nascido não distingue o seu próprio corpo dos obje tos que Jhe estão 

adjacenLes: o que se encontra em contacto com o seu curpo é, para o ebé, identificado 

com o próprio corpo. E, do ponto de vista sócio-afectivo, os outros \iue ocupan' a su; 

envolvência, nomeadamente a mãe, são a própria identidade do bebé. I 

A Ali AI A 

294 Na verdade, os humanos nascem sem a experiênCla, a percepção , menos ainda, a 
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consciência de erem individuais. ü "eu" é uma experiência, e mesmo uma realidade, que 
se vai construindo laboriosamente ao longo de toda a vida e que começa a surgir, com 
alguma clareza, apenas alguns anos após o nascimento. É justamente por isso que a 
aprendizagem da responsabilidade e da liberdade é demorada, ou, melhor dizendo, tem que 
ser feita e renm ada diariamente durante toda a vida. Não nascemos humanos, tornamo-
nos humanos: A educação não é uma aprendizagem da "socialidade", é antes uma 
aprendizagem d, individualidade responsável e livre. 

A aprendizage e exercício da autonomia do "eu" consciente não implica renegar a nossa 
natureza social, tal como também não implica renegar a nossa natureza corpora1. Com 
efeito, aprende e exercer a liherdade consiste em escolher e deciJir, de /:ntre as 
possibilidades que se nos deparam, aquelas que julgamos mais convenientes para a nossa 
existência. Nãojvale a pena, por exemplo, querer ter a liberdade de "florir", pois o corpo 
humano, embora também tendo funcionamentos vegetativos, não é um vegetal. Também 
não vale a pena querer realizar a minha identidade e autonomia como se o "outro" não 
existisse, pois a individualidade humana é naturalmente socia1. 

o "eu" human realiza-se no corpo e no outro e é a essa realização condicionada e 
circunstanciada 1e si mesmo que se chama liberdade e que os humanos têm que aprender 
a construir conti uamente ao longo da vida. Uma liberdade não condicional é, para os 
humanos, tão impossível como conceberem-se dentro de um vaso com terra e regarem<;e 
julgando florir como uma planta. Pretender a liberdade absoluta ou pretender ser uma 
planta são exemplos de formas patológicas, doentias, que os humanos por vezes têm. 

S(d _ l' I dE.DA E. . I die I . 
E sta con lÇao natura os humanos assma a a lerença re atJvamcnte aos outros sere" 
naturais. Os humanos não são seres simples, caracterizáveis na dualidade Je uma definicão 
segundo o género e a espéCie. Os humanos não são definíveis precisamente porque 
contrariamente a s outros seres naturais, não sào redutíveis às duas variáveis, "género" e 
"espécie", pelas uais tudo se define. Os humanos são sempre ternários, compostos por 
três variáveis: "e ", "corpo" e "outro". "\os seres que são assim, ternários por nature.:a, 

chamamos ~e~~ 

Em consequênci , a construção da autonomia ou identidade própria de cada humano é 

um processo co~plexo e, por vezes, conflitual. Com efeito, se a individualidade de cada 
pessoa humana s se realiza num corpo, que a implanta no Mundo, e na comunidade com 
o outro, que a implanta na Sociedade, então tornar-se si mesmo é ~emprc um processo 
delicado de partilha de vida entre tudo e todos. Os humanos têm que procurar 
continuamente o ado de realizar a pessoalidade de todos c a de cada um: só se tornam 295 
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indivíduos porque são corporais e sociais. 

Sabemos como se foi processando, entre os humanos, esta partilha da 'da pessoal e da 
vida social. Tudo indica que a organização primária dos grupos hu anos foi muito 
semelhante à dos animais, em rebanho ou em bando. O modelo patriarcal arda bastantes 
traços desse tipo de organização, manifestando, indusival1'lente, a alilterioridade e a 
prioridade natural do grupo subre o indivíduo. A conflitualidade ineren e ao facto de os 
humanos serem individuais e sociais foi, desde os primórdios da espécie, solvida no 
exercício do poder sobre o grupo, exercido ror um dos indi"íduos tido co o representante 
do próprio grupo. 

f'sta solução, de tipo gregário, é, no entanto, limitada na sua eficácia. I plica a aceitação, 
por todos os incLvíduos, de uma espécie de "selecção natural", u "escolha por 
llascimento", do chefe. Fssa selecção natural distinguiria o "mais fort " ou, em versão 
mais mitigada e mais civilizada, aquele que fosse o primeiro na Linhagem" eal", O patriarca, 
ou na dos "bem nascidos", os aristocratas. No fundo, a solução da confLi uaLidade humana 
com base na sekcção natural do detentor, ou detentores, do poder, não r solve a dialéctica 
pessoalsociedade, apenas a dissolve, reduzindo a questão "social" à ques ão "política". 

A S LE:CCA RACI I\iAl 

Desde os primórdios da humanidade, a questão relativa ao facto de a rida humana ser, 
naturalmente, social, existência com os outros, foi reduzida à questão p lítica, relativa ao 
exercício do "poder sobre" o grupo, considerando-se que esta relação d hierarquia é que 
era natural. U nascimento e desenvolvimento das cidades abalou as hierar uias traJicionais, 
obrigando a rever e reajustar os princípios e esquemas de funcionamento do exercíciu do 
poder. O processo de revisão foi longo, conduzindo à progressiva prep nderância da J.,.,i 
como fundamento da vida da comunidade. 

Esta evolução mantém o princípio segundo o qual o modo de os hum os existirem uns 
com os outros depende do modo como é exercido o poder sobre o g upa. Na tradição 
europeia, Platão é um bom exemplo. Preconiza um critério rigoroso 4e constituição de 
"classes naturais". U poder da cidade aplica, aos ftlhos dos cidadãos da ~asse superior, um 
sistema de "selecção racional", especialmente criado para o efeito: o sistema educacional, 
ou escola. Os governantes seriam os melhores que resultassem deste rocesso misto de 
seleccão natural! racional. 
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Uma outra for a de resolver a concUção social dos humanos através do poder foi a do 
"contrato soci ". Corresponde à verificação de que o poder não é, para os humanos, um 
acontecimento aturaI, mas sim cultural. Logo, por cUreito divino, por imposição do mais 
forte, por here .tafÍedade ou por selecção natural/racional, todo o poder será ilegítimo se 
não se fundar numa selecção racional (eleição) feita por todos os membros do grupo ou, 
ao menos, pelo,' considerados suficientemente autónomos para serem responsáveis e livres 

nessa tomada di decisão. 

Este é o mod~lo do racionalismo da modernidade, fundador do liberalismo e d;:;s 
democracias contemporâneas. Apesar de considerado o "menos mau" de todos os 
modelos, recon ecem-se-Ihe graves limitações, quer do ponto de vista da eficácia social, 
quer do ponto me vista da sua efectiva representatividade. Fala-se mesmo da nece~sidade 

de um novo ti o de "contrato social", condizente com a condição "pós-moderna" da 
racionalidade. Ias também se pode colocar a questão sobre a legitimidade do próprio 
contrato social. Pode acontecer que, deslocando sempre a socialidade humana para a 
questão do poder sobre, nunca se enfrente a verdadeira questão pessoal/social, a do e;"isLÍr 
com. 

4. E AS MORAIS 

Existir é, prima 'amente, a partilha da energia vital, a simbiose com a vida da natureza 
universal. Os s res que são naturalmente perfeitos, isto é, tanto quanto sabemos, todos 
excepto os hum nos, relacionam-se imediatamente com o mundo ambiente, recolhendo 
energia e aliment ndo a vida própria por via dos instintos e dos tropismos, que os orientam 
espontaneament para os comportamentos mais convenientes para a sobrevivência. ] '~stão 

naturalmente pr(])gramados para reagir aos estímulos ambientais: a sua natureza "feita" 
repete-se, saben o sempre o que fazer. 

Os humanos, sendo naturais, têm também instintos e tropismos. Mas, sendo naturalmente 
imperfeitos, a su capacidade de reacção aos estímulos Jo ambiente é muito menos afinada: 
não trazem "pr grama" de repetição. :'\ião nascendo perfeitos, têm que perfazer-se e, 
muitas vezes, não sabem o que fazer, pois não sabem o que é o melhor para a sua natureza. 
Têm que inventa e produzir, a partir de si mesmos e da sua experiência vital, o seu próprio 

ggiI e, por isso, t m que perguntar continuamente "o que fazer?". 
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AS M AI A U A NA A AIS 

É vão procurar o que a natureza comanda que os humanos façam. natureza não 

"afirmou" um destino do que os humanos devem fazer; apenas destinou," egativamCrLLC', 

o que eles não podem fazer (por exemplo, "florir"). O que eles podem ( eventualmente 

devam) fazer tem que ser decidido e assumido por eles. I :ala-se de novo, hoje em di< ele 

"moral natural" e de "direitu natural". São expressões erradas. As morais, por definiç:o e 

por necessidade da própria "natureza humana", não são nem podem ser naturais, 

Como o próprio nome indica, as morais respeitam aos hábitos, usos e co1stumes, isto ~, a 

componamentos culturais próprios dos grupos humanos, Esses comport mentos podem 

ser tão normais (em sentido estatístico, referido à maioria quase absoluta d grupo cultural) 

que revestem um carácter obrigatório, de .!l.Q.JJIill, entendida como re ra universd de 

comportamento dentro desse grupo, Mas é sempre uma norma cultural, ão natural. 

HElATlVIDADf CONFLlTUALlDADf E: INSU "ICIENCIA DAS ViO AIS 

Cada humano, consoante os grupos culturais a que pertence, está su eito a múlLiplas 

morais: a moral de pai ou mãe, a moral de fllho, a moral conjugal, a mo ai profissional, a 

moral cívica, a moral religiosa e muitas outras possíveis. Todas essas morais imyõem 

normas de comportamento, próprias das acções que devem ser feitas e evitadas no 

respectivo grupo cultural. }\.s morais são, por isso, relativas ao grupo ultural a que se 

aplicam: obrigam absolutamente os memhros desse grupo, mas não, ecessariamente, 

quem não lhe pertence. Por exemplo, quem não tem fJlhos não tem que cumprir a j L10ral 

da paternidade ou da maternidade, mesmo que, por outra razão e noutr, s circunstâlCias, 

possa ser obrigado a comportamentos idênricos aos de um pai ou de um mãe. 

Precisamente porque os humanos estão, inelutavelmente, sujeitos a d'ferentes moralS, 

acontecem, com frequência, conflitos morais. Somos, por vezes, obrigado, em nome ciuma 

moral, que nos obriga absolutamente, a fazer coisas que contrari m frontalrlente 

obrigações que temos noutra moral, que também nos obriga absolutame te. Por exemplo, 

podemos ter a obrigação moral de cumprir um dever profissional e, ao mesmo tempo, a 

obrigação moral de prestar assistência a um fUho doente. Cumprir num implica faltar 113 

outra. 

<\ conflitualidade moral é inevitável e radica no carácter das próp,rias morais. 0ão 

necessárias, pelo facto de os humanos viverem sempre numa relação Iom o outro, em 

diferentes grupos culturais cujos comportamentos as morais normaliza . Mas são, por 

isso mesmo, insuficientes, pois a vigência da sua necessidade limita-se às circunst:incia~ 

298 próprias de cada grupo cultural. Em última análise, sobretudo em ca 'o de conflito, os 
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humanos têm ue deciclir o que fazer sem norma moral que os susl<:nte, ou procurando 

uma moral que servisse de norma para as outras todas. 

A PR P IA HUM NIDA 

Uma moral l iversal, absolutamente váJida para todos os humanos em qualquer 
circunstância, a tal ponto que se sobreporia às circunstâncias particulares de todas as outras 

morais, só pod ria ser a da própria "natureza humana", comum a todos os humanos e que 
os destinasse a ser de uma maneira e não de outra. Mas a natureza dos humanos é de 
"poder ser", n o de "dever ser". São eles que, com os seus actos, vão construindo 

historicamente· própria "humanidade". Os humanos de hoje parecem-se muito pouco 
com os human s de épocas passadas. ;\ "humanidade" presente resulta de opções que os 

próprios huma os fizeram e poderia ser bem cliferente se outras opcões tivessem sido 
feitas. 

I 
Se quisermos falar de uma "natureza humana", nunca poderá ser por analogia ou 
comparação co a natureza dos outros seres naturais. Os humanos, todos os humanos, por 

natureza, não t m um destino, que os obrigue a repetir os automatismos da espécie. A 
natureza de "poSer ser" confere-lhes, outrossim, uma destinacão, que é a de se construírem 

a si mesmos, co o inclivíduos e como espécie. Construir a "humanidade" de si mesmo é 
participar na COI strução da própria espécie humana, ou Humanidade. A nalureza humana 
não existe, está empre a ser' criada e recriada pelos próprios humanos. 

ANAM 

As morais são nsuficientes precisamente porque se baseiam em "princípios", cnlénos 
naturais para u certo grupo. Ora a verdadeira razão e sentido da existência dos humanos 

não está no seu rincípio ou natureza - nascem quase nada -, mas sim na sua destinação 

ou fim - estão a caminho de si mesmos. Este traço característico é, de facto, natural para 
todos humanos só ele parece proporcionar, portanto, um critério universalmente ,áGrlo 
para os seus co portamentos. 

Pensamos geraln ente que o fim da existência natural dos humanos é o último momento da 

sua vida, aquele a que chamamos "morte". O que suscila um problema, à primeira vista, sem 
solução. Com et: 'to, se O verdadeiro sentido e razão de ser da existência humana se encoou:a 
no fim da sua vida, parecerá, então, que tal não servirá de critério para os seus actos e 

comportamentos Ninguém conhece de antemão o momento da morte, ninguém sabe o que 
é esse momento, se tem ou não um além, nem, se o tiver. yual será. :\s morais, necessárias 

mas insuficientes, nào nos facultam um crilério universalmente válido. Mas o fim ou sentido 
da existência, critério universalmente vilido, não sabemos determinar qual seja. 299 
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A TlCA 

o que acontece é que não podemos identificar o fim ou sentido da exiltência hurrana 
exclusivamente com o momento da morte. Todos os momentos da vida umana sãc, na 
~ucessão temporal do seu acontecer, o último momento até ao presen e. O instante 
presente é, a cada momento, o último, o fim da existência humana. Os hu anos, cuja vida 
natural tem a forma de "poder ser", jogam, em cada instante da sua vida, do e o todo do 
que podem ser. Esse é o seu modo de existir e de ser, essa é a sua naturez ,esse é o modo 
como habitam ecologicamente a vida e o mundo. Isso é o que se cha a ética, termo 
derivado do grego que significava a toca, o "nicho ecológico" de um ser natural. Ser 
humano é ser ético. 

Temos então um critério universalmente válido, não moral mas ético, para todos os 
humanos. Os humanos são aqueles que, por natureza, vivem jogando, em cada instante, o 
todo da sua vida e do seu sentido. Viver humanamente é viver cada mame to como sendo 
(de facto, ~) o último momento, colocando nele o sentido da vida intein. Como a vida 
humana, a de cada humano, é inseparável do outro, de todos os outros, in . ui em si mesma 
ü tojo do mundo e da humanidade. \,iver eticamente é ser responsável p r todo o poder 
ser do universo, é agir, a cada instante, com a consciência de que o univers inteiro depende 
do acto qut: fazemos. 
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o Passa o e o Presente da Arte: Olhares Dialógicos 

Elisa Marques 

Esta comunJcação visa relatar o desenvolvimento do Programa Integrado de J\rtes 
Visuais/ Prim,úo Olhar, inserido no âmbito do Programa Gulbenkian Investigação e 
Desenvolvimento Estético da Faculdade de Ciências e Tecnologia / unidade de 
Investigação E ucação e Desenvolvimento da Universidade NOva de Lisboa. 

A relação entre o binómio Arte e Educação sempre foi assumida como uma dimensão de 
especial relevância na formação do homem. Ao longo da história, a realização do ser 
humano, passo~ necessariamente pelo contacto com a arte, na medida em que lhe abriu 
novas possibilidades para a compreensão da realidade do mundo e a realidade de si próprio. 
Mas nem sem re os sistemas educativos privilegiaram esta relação, menosprezando o 
carácter da for natividade da Arte em geral e das artes visuais em particular. 

Neste sentido, videnciaremos alguns dos aspectos no domínio das artes VIsuaIS, que 
contribuem park a formação global indivíduo, a partir de acções sistemaLizadas que 
relacionam o ve~ e o dialogar sobre obras de arte e a experiência plástica 

o contacto co as obras de arte modernas e antigas, no contexto do Programa Integrado 
de Artes Visu s, constitui-se como um organizador de desta acção educativa, que, 
acreditamos po er promover a sensibilidade estética e o despertar para novas formas de 
conhecimento n área das artes visuais 

A explicitação d desenvolvimento deste programa será sintetizada através de quatro linhas 
de análise: 

A problematiza9.ão da relação entre a arte contemporânea e a arte antiga, através da 
exeIT'plificação e oito percursos visuais estruturados no Programa Integrado de Artes 
Visuais/ Primeirl Olhar. 

Desenvolviment curricular na área das c\rtes Visuais, mobilizando as dinâmicas educativas 
que disponibiliza ão os elementos relativos aos objectivos, aos conteúdos, às actividades, 
aos recursos e à valiação), concretizadas com diversos tipos de públicos ( crianças, jovens 

e adultos) e em v rios contextos formativos (escolas, museus e instituições de formação de 
~~0. m 
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Modelos de formação de adultos ( profissionais de educação, pais e Iúblicos pouco 
escolarizados), inventariando as várias modalidades formativas utilizadas. 

Investigação sobre os diferentes modos da relação dos sujeitos com obra de arte, 
relatando os critérios de ordem estética utilizados nesta abordagem. 

A A A A 

o homem, em todas as culturas e em todas as épocas, sentiu necessidad de explorn as 
diversas possibilidades que a arte lhe pode possibilitar, quer ao nível da 
concepçào/experimentação quer ao nível da fruição. 

Na relação com a arte, através dt: diversas modalidades de expressã artística, há a 
possibilidade do ser humano descobrir t: conhecer o sentido das obra e de as poder 
relacionar consigo e com o mundo envolvente, desenvolvendo a sua expressividade, 
essencial para a capacidade de comunicar. Isto é verdade para qualquer tipo de arte; artes visuaú, 

poesia, drama, .música, não obstante as signifimções serem de géneros muito dijerentes peculiares a r.arla 
f'de( . .. ). (RelC:l, 1981,p.9) r 

I 
~'\través da arte, o ser humano poderá estabelecer contacto com rea' dades diversas, 
descnvolvendo a sua maneira de percepcionar os objectos e acecl r a formas de 
conhecimento que lhe possibilitem aprender a perceber outras realidades. 

\pesar de reconhecimento elo papel da arte na formação global do ser hu ano, a artr:' nao 
ocupa um lugar ele relevo nos currícula dos vários níveis de ensino nem outros seC·.8rcs 
da \ ida social. 

'\ importância dada ao desenvolvimento das capacidades de apreciaç 
formação artística para a formação de crianças, jovens e adultos da pess 

casos, negligenciada pelas instituiçôes escolares. 

Os conhecimentos relativos à arte em geral e ao domínio específico dasl artes visuais são 
esporádicos e muitas vezes inexistentes, principalmente em escolas de E1ucação Bá~:·ca. 

r P HAN E A Dl A AO A CR AC MUL IP A 

Para a compreensão desta problemática é determinante o modo co lo o Homem se 
304 relaciona com a realidade. 0io nosso tempo a relação Homem / Rea dade é diferente 

A 
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daquela LJue era estabelecida no século XIX. Os modelos paradigmáticos dos séculos XX, 
propõem reflexões permanentes soure as sucessivas e as profundas transformações 
técnicas, económicas, sociais, e politicas, contribuindo para a mudança da humanidadt, " 
atralJés do exercicio da liberdade de pensalllento e da difusãú da experiência". (Rui !VIário Gonçalves, 

1999) 

Segundo o me:;mo autor a "escolha dasgeol77etnCts é importante no conjunto das convenções 
em que irá de ,,-poiar-se a nova visão, em correlação com, as concepções do espaço - tempo 
- matéria, LJue foram usadas na vida prática e nas especuJações científicas". 

As rupturas epistemólogicas nos diversos campos cientificos, impulsionam a uma visão 
da realidade não como um conjunto de factos estáticos, imutáveis e detentores de 
ve;·jades únicas, conduzindo, também, na arte a alterações paradigmáticas, deixando de 
cOllsiderá-la como uma manifestação divina, ou como a representação "fidedigna" da 
rf.'~lidade. 

A ,ealidade, no nosso século, pode considerar-se um possível entre vários jogos possíveis, 
110'> quais a imprevisihilidade é factor determinante. " Ho/e em dia já não se pode pensar fluma 
toldidade que nãú sqa potencial, corgectural e mtt/típlice." !TtaIo Calvino,1990) . 

.\. :erte contemporânea, insere-se neste movimento de questionamento da realidade, como 
tantos campos da vida social, politica e económica. Os novos métodos conduzem a uma 
expansão e a um aprofundamento contínuos da noção de realidade c revelam 
comtantemente novas perspectivas do real e da representação. O seu objectivo também já 
não é a tentativ" de dominar a "representação" da realidade, mas avançar para a criação de 
mundos de possibilidades, nos quais a preocupação pelo sentido e pela forma não se 
excluem, existindo uma implicação permanente. l\",'o entanto, a representação dt algo não 
objectável, pouco familiar com os sujeitos, leva a que, a arte contemporânea, seja tamas 
vezes tão incompreendida. O que está em causa é não é a de.rcodiJicacàú o sentido da obra, trata
se de dar conta da interacçáo qtle implica, tanto a obra CúilJO o SlgeitO, "num processo quepõeprecisaJllwte 
em causa a af,t!onomia de alllbos". O que úi!,niJica que o sentido pnJ existente da obra não exúte, acontece 
em cada interacçào com o receptor (Paulo Monteiro; p.13S). 

É neste contexto, que deslacamos a grande importância que a educação tem para :1 sua 
compreensão da arte contemporânea. Esta, assumida como ruptura e simultaneamente 
como evolução global da "\rte, deve em nosso entender, ser ohjecto de reflexão e análise 
nos diversos contextos educativos ( formais, informais e não formais). As estratégias 
educativas para? sua abordagem podem ser diversas. 
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5. ::'ducc)ção c Desenvolvimento êstêtico 

o modo como a pomos em contacto (com crianças, jovens e adultoo,)', através do 
desemolvimento do Programa Integrado de .'\rtes Visuais / Primeiro Olhar,2 é no sentido 
de evidenciar a Arte como um comportamento e conhecimento perant~ o mundo. A 

abordagem centrada em obras de arte antiga e moderna, no contexto d·êste programa, 
constitui-se como jórll/as de olhar epassear pela história e pelo mundo da arte, procurando a 
inteligibilidade da noção de realidade dos grandes períodos da Humanidade. Torna-se, pois, 
indispensável conhecer a arte para melhor a compreender. 

PRIMEIRO OLHAR ~ PROGRAMA INTEGRADO DE ARTES VISU IS 

o Programa Gulbenkian Investigação em Desenvolvimento Estético (IDE)3 concretiza-se 
a partir de estratégias que promovam uma nova compreensão das artes visuais na educação. 
As suas linhas de orientação centram-Se no estudo do desenvoivimenlo estético das 
crianças e adultos, na avaliação das potencialidades do diálogo argument<;tivo perante as 
obras de arte, nos modos de fruição e experimentação plástica, na organização de modelos 
integrados de formação Je adultos, que relacionem o contacto com as artes visuais, com a 
elaboração de metodologias de investigação e avaliação. 

o Primeiro Olhar 3J. Programa Integrado de i\rtes Visuais, insere-se na cOlsecuçào destes 
objectivos, compreendendo a articulaçào entre estas diversas dimensões Estrutura-se a 
partir de trinta e seis obras de arte (antigas e modernas), organizadas err. oito percursos 
\isuais, que procuram estabelecer coerências ópticas, através da conjugação dos vários 
tipos de realidades da arte. 

A selecção das obras do Museu Gulbenkian contemplou, entre outras, reproduções de 
obras Renascentistas, Barrocas, do Oriente Islâmico e .".rte Egípcia. l'~o conjunto do 
Centro de ,'\rte Moderna incluem-se obras de artistas portugueses do século :XX. A partir 
destas elaboraram-se planos que incluem os conteúdos temáticos, estilisticos e formais, a 
desenvolver. Estes conteúdos são abordados através da mobilização dos diferentes 
aspectos subjacentes às próprias obras de arte e à educação estética. 

, O Programa já foi desenvolvido com cerca de 800 crianças dos 4 aos 12 anos, com 60 adultOs de formação académica 
superior e com 45 adultOs de cullUra cigana em processo de escolarização. 
'Este programa é da autOria de João Pedro Froís, Elisa Marques e Rui Mário Gonçalves. Iniciado .m 1998 na Fundação 
Ca!ouste Gulbenkian. Actualmente faz parte da Unidade de Investigação em Educação c Desenvolvimento da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
3 É uma iniciativa de 1997 da Fundação Calouste Gulbenkian. Actualmente faz parte da Unidade de Investigação em 
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o Passado e o Pre::;cnte da Arte: Olhares Dialógicos 

Primeiro Olhar 
Programa Integrado De Artes Visuais 

Percurso 2 
lmpusividade do lraço 
Mancha livre 

Perourso 3 
O arabesco e o sentido 
das proporções - Figura ho.manalPares 

Percurso 4 t~==== Percurso 5 
Cordigitali7..á\'el ~,:" .._,._, Apuramentodafonna 

A1"L~:.'OI Cor discreta Eocadeamento I 

Percurso 8 
Cor integração 

As obras foram escolhidas de acordo com três tipos de critÉrios: pertencerem aos espólios 
da Fundação CJouste Gulbenkian facilitando às crianças e aos vários grupos o fácil acesso 
aos originais; possuírem modaLiJades expressivas diversas e implicitamente abordarem 
várias possibilidades para a explicação estética e constituírem unidades temáticas, ljue ao 
mobilizar os aspectos da percepção estética e artística, despertam uma contemplação 
activa, tornando-se pertinentes para o desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem 
estético-visual 

EIXOS ORIEN ADORE:S DA ORGANIZAC O CURRICUL R 

ORIE-N rAC E-S ME:. rODOLOGICAS 

Os métodos utilizados fundamentam-se numa pedagogia activa, acentuando um modelo 
apoiado no diálogo argumentativo. ()s conteúdos, as actividades e os objectivos são 
especificados através de um plano da sessão'. As sessões são baseadas no diálogo 
sistemático, propiciador da integração de novos dados, na sua expressão verbal e plástica. 
No entanto estes critérios previamente estabelecidos não têm que ser rigidamente 
cumpridos, podendo ser ajustados e reformulados de acordo com o desenrolar das 
actividades. 

Os objectivos propostos para cada sessão são experienciais ou expressivos. Identificam a 
situação em qUf o aluno deve trabalhar, os problemas ljue enfrenta e as tarefas em que se 
deve implicar, constituindo um ambiente favorável para a aprendizagem. 

J 'c" s, J:P, Gonçah",R.iYI.Mal''1ucs, E .. Manual cio Professor,versão policopiada (1999). 307 



5. Educação e Desenvolvimento Estético I 

A concepção da Programação; delineada não é um traçado sumativo e estático de um 
conjunto de conhecilT)entos a adquirir, integra-se numa visão ampla de currículo entendido 
como um itinerário que vincula os meios aos fins e preconiza a verificação dos resultados 
alcançados através da 'rnvestigação-~\cçãoe da avaliação-contínua. 

ME TODO COMPARA T1VO 

Na elaboração dos planos faz-se uso do método comparativo centrado no encontro de 
semelhanças e diferenças entre as obras de arte estudadas, como uma estratégia facilitadora 
de descrever, analisar,: interpretar, sintetizar e avaliar. A comparação entre duas obras, no 
contexto de cada s~rie global, constituí a motivação para o diálogo, facilitando a 
compreensão global dos diferentes aspectos da obra. Levar os sujeitos a comparar, neste 
contexto, implica uma atenção sistemática na globalidade e na especificidade das obras do 
cada percurso visual. O acto da comparação implica julgar, classificar, estabelecer relações, 

l
determinar a natureza da percepção, a clareza dos elementos percebidos e a precisão com 
que são registados. U discernimento surge assim da natureza da comparação 
determinando-a. No Programa o processo comparativo é largamente utilizado numa 
dimensão investigativa. A comparação intencional, assumida como uma dimensão 
investigativa, torna-se assim, um modo de inventariar as semelhanças e diferenças de 
natureza temática, formal e estilística. 

I 

ABORDAGfM INTEiRADA: DO OL -iAR AO VER 

O Programa estabelece uma abordagem holística da obra de arte, que inkgra o olhar e O 

diálogo, como estratégia facilitadora do ver e a experimentação plástica, como forma de 
reinventar os diversos tipos de experiências. 

Observação da obra de Joaquim Rodrigo 
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o Passado e o Presente da Arte: Olhares Oialóga..:os 

Esta abordagem inclui: a interpretação empática, intuitiva ou projectiva, enfatizando o 
papel do sujeito na sua relação com o objecto arústico; a apreciação vivencial, como 

maneira de relacionar as preferências pessoais do sujeito com perspectivas estéticas em 

geral, aumentando o repertório de possibilidades de construção de conhecimento, no 

sentido de poder escolher, optar, fruir c contemplar; a contextualização histórico - culLural 

das obras, procurando estabelecer relações entre os diferentes tempos e espaços. 

A Experimentação Plástica permite o contacto com os cliferentes materiais e técnicas de 

expressão visual e relaciona as competências adquiridas, através do processo plástico, 
possibilitando a ~nteriorização de novos dados c a exteriorização da suas experiências. 

AS ACTIVIDADES 

As actividades propostas para a aprcnclizagem destes elementus nãu têm apenas como 
objectivo a aquisição cumulativa de conhecimentos mas, a construção de formas de 

pensamento que permitam estabelecer relações cntre os conteúdos veiculados e as nOvas 

situações relacionadas com aspectos arústicos ou com outras áreas do saber. São 
desenvolvidas nas Oficinas, Escolas dos vários niveis de ensino, jarclins de Infância e Museus 
e incluindo o desenvolvimento dos cliversos tipos de expressão % oral, escrita e visual. 

Experimentações plásticas 

Centram-se em Liuatro lógicas de intervenção. A primeira relaciona-se cum os cliálogos na 
observação das obras e as actividades de carácter lúclico-pedagógico. ;\ segunda área 
prende-se com a realização de experimentações plásticas, enfatizando O desenvolvimento 

da e prcssão plástica e da sensibilidade plástica, através do contacto com as diferentes 
técnicas e materiais e da apreensão de elementos facilitadores da comunicação visuo 

plásLica. 
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o). blLJcaçao e Desenvolvimelllo Estético 

A terceira centra-se na promoção de contactos com artistas plástico::, nos quais as crianças 
têm oportunidade de observar como um artista produz a sua obra e -ef1ectir com ele 

diversas YUCitões ligadas à sua vida e obra, tornando-se uma estratégia particularmente 

enriquecedora para a compreensão do modo do fazer artístico_ 

As Visitas aos Museus são actividades que desempenham um papel essencial na educação 

estética e artística de crianças e adultos. ~\ Escola proporciona um sistema que habilita 

fundamentalmente a descodificação dos códigos da escrita, da leitura c do cálculo. A 

aprendizagem da comunicação visual está em se~ndo plano e as visitas aos museus servem 

na maioria das vezes como exemplos ilustrativos de conceitos rclati\os a outras disciplinas. 

"\"\rte é considerada o auxiliar das outras aprendizagens sem possuir valor intrínseco. Por 

vezes grupos de criancas e adultos visitam os museus com um olhar disperso e rápido pelas 

obras que estão patentes nas exposições. 

A maior parte do tempo é dispendido na leitura das «etiquetas», centrando-se o interesse 

na identificado do autor e no título do quadro. Estas informações são importantes. No 

entanto, nào se afiguram as mais pertinentes para a compreensão dos vários tipos de 

realidades na arte, como um meio de caminhar heuristicamente no universo artístico das 

artes plásticas. 

As visitas aos museus, no contexto deste programa, são essencialmente Glracterizadas por 

processos dinâmicos de descoberta, e de atitudes que desenvolvam a familiaridade com as 

ohras, formalizadas através das acções de natureza lúdico-pedagógica. 

Actividade em contexto de museu 
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o Passado e o Presente da Arte: Olhares Dialógicos 

Estas actividades são um meio de proporcionar situações em que os sujeitos sepm 
protagorustas, e não apenas receptores de informações para interpretar ou reconhecer 
obras de arte. Estes dados não se convertem em conteúdos pré- elahorados, incentivando, 
deste modo, atitudes investigativas e de contemplação activa, desenvolvendo o prazer de 
olhal) ao mesmo tempo que promovem o desenvolvimento das capaeiJades de atenção, 
análi,e, síntese e de reflexão, permitindo aos sujeitos traçar itinerários nos quais 
c"pc -imentem a revelação de novos e inesperados planos da realidade, favorecendo a 
invenção de novos mundos. 

A ESTRUT RA DO DIALOGO 

A estratégia educativa desenvolvida através do diálogo, centra-se num processo amplo de 
debate e problematização do conteúdo global das obras, de modo a levar os sujeitos, à 

descoberta progressiva dos organizadores das obras, permitindo uma construção activa 
do conhecimento, através de um exercício de argumentação sistemático e de situações 
dilemáticas. Este processo perspectiva uma dinâmica educativa optimizadora de 
experiências de aprendizagem portadoras de sentido, na medida em que faz interdepender 
três tipos de realidades: a do ohjecto artístico, a do sujeito e a de outras possibilidades, que 
se vão interligando para a obtenção de um sigruficado. O sujeito estabelece relações entre 
as diferentes formas de olhar e ver, inventariando várias categorias de análisc:, que advêm 
da sua participação activa e da mediação pedagógica do educador. 

A AVALlACÃO 

A avaliação é essencialmente baseada na observação da dinârillca de funcionamento da 
sessão, procurando descrever e problematizar os comportamentos das crianças face às 
actividades propostas e o seu nivel de adesão. Procede também ao estudo das produções 
plásticas, escritas e verbais, através das observações feitas em contexto de oficina, escola ou 
atelier e de grelhas de análise, elaboradas a partir dos diferentes tipos de produção. 
A avaliação tem suhjacente duas lógicas formativas. A primeira relaciona-se com a reflexão 
permanente das práticas em acção, no sentido de poder reformular, se necessário, as 
actividades e as estratégias de intervenção. A segunda procura, de uma forma sistemática, 
a elaboração de um quadro conceptual, fundamentado na contextualização das acções. 

Privilegiam-se as técrucas de avaliação dos produtos escritos, verbais (diálogos) e plásticos, 
assirn como o desenvolvimento das sessões, de um modo contínuo e sistemático. 
Destacam-se a entrevista estruturada e a scmi-estruturada, as grelhas de análise dos 
diálogos, a avaliação das produções plásticas, os questionários de opiruão, de avaliação, 

conhecimentos de auto-avaliação e as observações naturalisticas para a descrição da 
dinár llca educativa desenvolvida neste domínio. 311 
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J, educação e Desenvolvimento Estêlico 

CRI RIOS U ILI ADaS PH AS CRIANÇAS NA OBS RVAÇAC DAS OBRAS 
D ARr 

o QUE VÊEM QUANDO OLHAM 

Na análise e discussão dos resultados estão presentes os dados recolr idos a partir da 
ohservação naturalistica das sessões e entrevistas realizadas em 1997 /1998 e 1998/1999 
com grupos de alunos de três Escolas, um Jardim de Infância. U universu abrange .CITa 
de duzentas e cinquenta crianças. 

Através das produções verbais, inventariam - se os critérios mais utilizados pelas criança:c 
na observação das obras de arte. O objectivo deste estudo é analisar como é que os sujeitos 
descrevem o que vêem, quando olham, em contextos diversificados. Pror:urara-se debater 
os dados das entrevistas, das observações durante as sessões, dos diálogos produzidos ao 
longo dos dois anos de intervenção. 

Us aspectos que emergem da análise das obras de arte antigas e contemporâneas, figurativas 
e abstractas, incluidas na entrevista antes e após o Programa, e as trinta e seis obras que dele 
fazem parte, integram o conteúdo narrativo 3j4 factos e situações, o conteúdo plástico % 
forma, cor, linha, textura, perspectiva, luz, técnica 3/4dificuldades da representação pictórica, 
o valor dos objectos representados pelos artistas e os juízos de preferência. 

A descrição das obras identifica quatro tipos de planos referenciais relativos ao conteúdo. 
O primeiro refere-se à análise de níveis de natureza denotativa e conotativa % O Velho éum 

marinheiro. Tem um ar triste e está sozinho. /4 Jovem é uma empregada e está a escutar as cOn!;ersas das 

pessoas. O segundo enumera os elementos de carácter plástico - cor, forma, textura, luz, 
compusição, dimensão 3/4 1\0 DQuixote há cúres mistnradas, o contorno é menos definido e a 7 

textura é rugosa. () terceiro explora a obra no seu cunteúdo narrativo e plástico, descrevendo 
os seus elementos com detalhe, podendo ou não manifestar a sua reacção emocional % /1 
pintura de Paula RegoS tem formas de Cúntorno fácil e repre.rtiltam fi'l,llillS humanas mascaradf1s. () 

quarto refere o modo como o artista utilizou os elemcntos plásticos e narrativos e a 
modalidade expressiva: % Na parte de cima dasfirmas (At/alltis) opintor USO! lima cor mau ciam 

e ao lado uma cor maiJ e.rcura, que dá uma sensação de profundidade. O artista #SOIl linhas diClJ!/j/lois e 

verticCliJ para nos dar a sensação de e.spapo. 

Ó Frois, J:P, Gonçalves, R. M. !v(a[ques, E. (1999). A Educação Ps[ética c .\rtistica: .\borda"cns Transdiscip:inarcs. 
Lisboa: Fundacão Calous[c Gulbenkian. 

D. Quixote c os (:arne;rns de Júlio Pomar ( séc. .lO..') 
Vivii111 Girls de PClJ//a Ri,'~() ;séc.XX:. 
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o Passado e o Presente da Arte: Olhares Dial6gicos 

Antes e no inicio da sua participação no Programa, as crianças perante uma obra e à 

pergunta sobre o que viam, a maioria enumerava as questões relacionadas com o género, 
3/4 É um homem, ; uma mulher. No segundo nível evocam de per si os objectos que a obra 
parecia exibir ou atributos valorativos das personagens representadas 3;" (·,na Sei/hora com um 

ar de bem comp0r/r,da e ao mesmo tempo com uma certa nostalgia, 

A alfabetização visual proporcionada neste domínio especifico das artes visuais, implicando 
diversas modalidades expressivas, permite aos grupos envolvidos aceder a nível de 
desenvolvimento estético mais elevado, não utilizando os elementos narrativos de forma 
tão enfática. Os elementos narrativos e plásticos são evocados de uma forma integrada 
conforme se pode constatar pelos resultados obtidos no Estudo Piloto, 

O tema desperta o interesse das crianças no segundo estádio referido por Parsons (1987), 
Os resultados deste estudo apontam no mesmo sentido desse estudo referido. Para os 
sujeitos, o tema é abordado como a pesquisa do significado da representação pictórica, Os 
elementos da narrativa e as características formais são progressivamente identificados sem 
a necessidade de relacionarem as partes entre si e de compreenderem as obras como um 
toue 3j. Parece Camões (1 'i~ura de um Velho). 1ànto pode ser rico como pobre. A linha que o limita não 

é tO(/'1 fechada, Esta situação foi-se gradualmente modificando, A articulação da experiência 
do~ dados visuais permitiu aos grupos categorizar as informações através da descoberta 
acti\a, formalizz:ndo ideias do espaço representado e de representação 3j. V~;io uma bengala. 

A C(';'('f e as mãos são mais claras, O contorno é defimdo. As cores são escuras. No Renascimento jàzia

se twlo direitinho " no Barroco já lião é tanto amJn. A pintura passou a ser mais rápida. O clima da 

Hol"ilda éfrio, por isso tiS roupas do Velho sâo escuras e a textura vê-se melhor. 

No início do Programa, os assuntos tratados nas obras de arte afiguravam-se como bons 
aSSl·,ntos, revelando um certo grau de cotiformismo. No decorrer e no final do Programa, as 
cria. lças n:velaram-se mais criticas 3/4 Fste pintorpinta sempre da mesma maneira. As SI!aJ pilltul'aJ 

par,':el/l mapas. l/êem-Je de cima. Poderia pintar outro tema, por exemplo, pintava ojimdo de Ulíla cur e 

em seJ!/lida poderia UJar escrita caligráfica. Nas primeiras entrevistas sobre as obras 
contemporâneas, verbalizam elementos que são directamente observáveis 3j; o que lhe 
parece ser ou que é 1, mas a ênfase é colocada nas questões da cor. ~\ relação dos aspectos 
cromáticos com os linguísticos e metalinguísticos é igualmente abordada. Esse 
estabelecimento de relações não é uma resposta típica para este grau etário. 

lO I ~; Lido rc~tl;zad() ,'\11 1997 com 48 rriJnç;1S de dUi"ls t'<;;cohs do Ensino Uásico. 313 
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b. i:duCaç<'10 c Desenvolvimer.to ESll~:tjCO 

A cor é o elemento mais evocado pelas crianças do Jardim de Infância e do 10 Ciclo do 
Ensino Básico na primeira entrevista. Revelam conformismo com as cores escolhidas pelos 
artistas, principalmente nas pinturas Renascentistas e Barrocas. No decurso da intervenção 
educativa, a cor é evocada com a mesma frequência de outros elementos plásticos. 
Constata-se que o entendimento da cor assume vários níveis 3/. yale por si , assume-se 
como forma, nãu precisa de representar a cor real dos objectos e é referida como critério 
estético na apreciação, por exemplo o modo como o artista utiliza cor % '\Ta. 4 /1mmâarão, 

a cor é heráldica", quer dizer simbólica. São as cores da Z!!t~ja. Tem a ver com afanirlSit7. "lo retrelo da 

Jovem a cor é local, isto é, real A cor dos o!?Jútos.\ia Figura de Ul/I Velho predomina um tom, o caJ/(mho, 
por isso a cor é tona! A cor timb,ica l2 é a cor que vale por si. 7\JJo importa mudar {J cores dos o/!,iedos, 

iilteressa é a iJlJaginafão. 

A identificação e a enumeração das formas constitui-se em três niveis. A não discriminação 
entre forma geométrica e «objectos» % Que formas vês nesta pintura!3? VljO um capacete. A 
forma pude ser evocada directamente % vijO Uill circulo, um tn'ângulo % sen relação com a 
representação pictórica e conexão que o artista fez entre a forma e o seu uso. Na entrevista 
inicial prevaleciam os dois primeiros niveis, sobretudo nas crianças do 10 Ciclo do Ensino 
Básico. "<o final do Programa, os dois últimos niveis assumem uma posi-;:ão de destaque. 
Num segundo momento e à medida que as crianças apreendiam noções que auxiliam a 
discriminação dos esúmuJos visuais, os sujeitos não confundem formas com objectos. As 
formas têm agora um valor plástico.•\ análise dos diálogos das crianças do Jardim de 
Infância indica que a confusão das formas geométricas com objectos, n;\o foi notada % 
Vdo bolas quadrados, liscas e ZZ!!,-zags. Tem quadrados -% uma crianca dirige-se ao écran, segue o 
contorno com o dedo, dizendo - é tI/ll quadrado. 

As formas são correctamente verbalizadas, ou identificadas gestualmente. Os niveis 2 e 3 
não foram evidenciados pelas crianças deste grupo etário no inicio c no final da 
intervenção. 

Na análise das ohras de arte, as crianças de idade Pré-Escolar e do 10 Ciclo identificam no 

primeiro nivcl os objectos como elementos significativos da repetição % A roupa repete-se 
CMl o ctlpacete. ~o segundo nivel enumeram os detalhes da obra e os elementos plásticos 
(cores, linhas, formas) % Repetem-se a.r cores. ~o terceiro nivel a intencionalidade da repetição 

" Heráldica - pré-detcrminada e simbólica, não reprcsenta a cor dos objectos. t\ imagem é concebida em função do 
texto (Gonçalves, R.M. 1998 - Primeiro Olhar Programa Integrado de Artes Visuais - Caderno do Professor). 
" Timbrica - a cor vale por si, não pelo que designa simbolicamente. O artista está interessado na pintura e não no 
motivo. É sensível ii interacção das cores. (Gonçalves, R.M. 1998 - Primeiro Olhar-Programa Integrado de Artes Visuais 
- Caderno do Professor). 
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é referida com o objectivo de rcsolução de situações plásticas 3j, /1 cor do capacete repete-se com 

a cor do fato. O pintor repete llárias IJezeJ as fon)j(fJ pam dar (! ideia de padrão. Constata-se que a 
ampliação de conhecimentos propicia o estabelecimento de relações entre conhecido e os 

novos dados da experiência visual, Ll.cilitando a passagem do nível da enumeração de 
objc, tos para a identificação Je parâmetros de ordem formal. 

A enumeração dos critérios identificadores da clificuldade da execução de uma obra 
organiza-sc em ouatro níveis % referência ao tempo que o arrista demorou na execução da 

obra de arte 3j, l.qzer o cavaleiro demora muito tempo; à quantidade de objectos % Tem muita coisa 

pam fazer: a roupa do homem, o cabelo e o eJcudo; cores ou formas. A cor do capmete e a forma da 

armadura são difíceis de fazer, comparação com o artista % Até eu consigo fazei; ou não consigo 

fazer, referência à perceptibilidadc do conteúdo ou dos objectos representados 3/1 Acho que 

foi difícil, porque parece meJmo a realzdade, parece um retrato verdadeiro. O capacete e o escudo estão 

mesmo igual ao de um cavaleiro,' à técnica, ao modo fazer e a critérios de ordem estética 3/4 

Porque é difícilfa:<.:er o dourado, ti mistt/l{J das cores, parece mesmo um retrato verdadeiro. "\s crianças 
do 10 Ciclo no inicio do Programa mencionam essencialmente os dois primeiros níveis, 
enfatizando na justificação da clificuldade o nível mais elevado. A associação da cor como 

valor da dificuldade na representação da realidade do ubjecLO representado deixa de ter 
sentido quando adquirem a noção de cor úmbrica % PodemoJ pintar 11m cào às bolinhas CIZUÚ, 

verdeJ ou a relva azul, o que importa é o modo como usamos a i/O.rs<l z;;N(rz,in<lcão e o nOJSO pemamento. 

Na inventariação da beleza de uma obra de arte, as crianças identificam três níveis. <.) 

pritlleiro está relacionado com a referência aos elementos descritivos da obra, narrativos e 

ou projectivos /, C;OJto do anel, do cabelo e da rOlpa,' gOJto porque jJemo que ela é ullla rainha, não 

gosto porqtte me faz lembrar os pobreJ. O segundo nível centra-se na justificação da sua 
preferência pessoal, do gosto intuitivo "% Porque é bonito, porque eu gosto. O terceiro integra-se 
na expressão explicita de critérios de ordem estética, abordando para o efeito características 
formais das obras 3/4 É bonito pOlque as cores eJtão bem escolhidaJ, aJ tonalidades estão adequadaJ, a 

relapio da cor com a luZ: quando se pinta amarelo parece qur vem luZ' 0Ja entrevista inicial os dois 

primeiros níveis são especialmente verbalizados. _\pesar deste comportamento ser visível 
ao longo das sessões, constata-se que as crianças no decorrer e no final do Programa 

deslocam gradualmente as suas respostas para o terceiro nível, recorrendo aos elementos 
formais para justificar a beleza. %Porque temjórmaJ geollléllícaJ, tem coresfiias. Esta bem pintado. 

É um or~~ina/. Tem técnica miJta e Imaginarão. 1~ artÍJtico e tem textura. ;\lém da cor, o arabesco, 

a luz, o movimento dado pela cor <': pelas linhas são igualmente evidenciados. Poder-se·á 
clizer que nem sempre as crianças recorrem em primeiro lugar à cor para emitirem o seu 

juízo de preferência, justificarem a sua preferência como concluiu Michael Parsons (1987 ). 

Frequentemente enumeram as cores e o tema simultaneamente. A obra é melhor quanto 

mais cativante for o tema. ,'\0 adquirirem vivências estéticas, a sua visão progride em vário:·; 

domínios da expressãu, adquirindo uma nova consciência da interioridade da int<.:nç<to 315 
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plástica do artista. Estes elementos da experiência através das múltiplas produções plásticas 
valorizam o tema na sua dimensão expressiva, remetendo para um plano secundário o 
realismo estilístico e «habiEdade» do artista. A criatividade, a originalidade são 
particularmente valorizados. A forma e o estilo, bem como outras propriedades formais da 
obra, são tamhém neste contexto consideradas, mas os conhecimentos pwporcionados são 
enfatizados por todos os sujeitos % Estas pecas ensinam-fios muitas coiso.r. Estes elementos 
permitem adoptar posições pessoais, fundamentadas % L.rte quadro tem 1;lIIita harmonia na.r 
cores) as linhas são ondulantes e o .rombreado dá a semação de volume. É um quadro bom/o e beM fii!o, 
mar flt'IO o levava para cOJa. 

Apesar das crianças do Jardim de Infância enfatizarem a cor para ajuizarem da bclC/a de 
uma obra, a referência às formas geométricas, por exemplo, são um factor determi;lante 
nesse juízo. Em etapas posteriores a cor assumirá um lugar destacado em paralelo com 
outros elementos. 

~o processo de comparação das obras, as crianças descrevem as diferenças e semelhanças 
de acordo com três níveis: o conteúdo narrativo (o género, O número de objectos e o tema), 
o conteúdo plástico discriminando os elementos isolados (cores, formas); e a conjugação 
dos elementos do conteúdo narrativo e plástico, estabelecendo relações:om os asp,·çtos 
estéticos % A figura destaca-se porqtlf' ofundo do quadro épreto. É lllm/o mais friri/ ver os cOlltúrno~ 

ficam dtJínidos, tem COl'es claras e tem proporçao, não tem) por exemplo, !lma cabeça pequena e o COlPO 
gmnde. O quadro "da Paula Rego faz lembrar o Retmto da Jovem de Ghirlanclaio) por causa das cores. 

A pin/llra de Júlio Pomar5 lembra a Figura de um velho de Rembrandt, porque opillcelado tral/il;itc
IIOS a ideia de movimento, as texturas são idênticas e ambos têm contornos indefinidos. 

Inicialmente as crianças estabeleciam comparações de acordo com os dois primeiros níveis. 
À medida que interiorizavam a metodologia, o processo de comparação adquiriu um maior 
rigor. A relação dos vários elementos da obra, o transjn1 de conhecimentos de uma obras 
para as outras constituem check lists de características morfológicas, tornando-se cada vez 
mais fácil a análise e a síntese dos conhecimentos adquiridos 3/. No D. Quixote há só preto e 

castanho.."vota-se mazs o que opintorpilltoll, por causa da pincelada. As Viviam GirLs fazem lembrar 

a JOIleJI! de &hirlandaio e o JJ. Quixote afigura de um velho de Rembrandt. O quadro da esquerda 
te/I; mais luZ por causa das cores vivas. As linhas têm muitas curvos, há interrupções. Há contorno mas 

não é tão n,'goroso como o contorno daJovem. O cavalo parece que está a saltar. Os cavaleiros estão com a 
espadapom irem batalhar. Se pinta.rsem como aJovem estas lma~ensNivian Girls e D. Quixote), como 

é que ficariam ? Jj, Paradas. 

«\i,·ian Girls». 
- «D. Qllixoü.: c os C:lrnciros». 
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Produções plásticas de crianças dos seis aos nove anos 

AVALIAÇÃO DOS PRODUÇÕES PLÁSTICAS ( INSERIR UM 
TRABALHO DUMA CRIANÇA E OUTRO DE UM ADULTOI 

Durante o ano de 1998/99 elaboramos a partir das produções plásticas das crianças uma 
grelha de análise'6. As produções incluíam desenhos, pinturas (colagens, pinturas). Desses 
trabalhos emergiram sete categorias de análise (conteúdo narrativo, movimento, símbolos, 
profundidade de campo, habilidade artística, expressividade). Após a sua operacionalização, 
foi produzida uma escala de avaliação constituída por cinco itens. 

Na avaliação dos produtos plásticos finais, verificou-se que os grupos de crianças 
(manifestaram valores mais elevados nas seguintes escalas /4 originalidade, habiüdade 
artística, abstracção, expressividade, intencionalidade artística e símbolos. A meclida que 
iam observando e dialogando sobre as obras de arte e executando os seus trabalhos 
plásticos, desenvolviam um processo de aprendizagem dos cócligos da linguagem visual 
que lhes permitiram maior reflexividade e aperfeiçoamento das suas produções. 

lo Grelha de avaliação elaborada a parrir das caregorias emergentes da análise dos rrabalhos plásricos das crianças. 
,- Originalidade - modo como os elementos plásticos / ou narrativos se organizam no espaço de representação; 
Habilidade artistiea - conjunto de capacidades que permirem pôr em relação os saberes c os saberes-fazer plásticos, 
bem como as operações cognitivas que lhe estão subjacentes de modo à resolução de problemas, permitindo a 
produção de um rrabalho plástico; Abstracção - descoberta de relações ou de sistema de relações através de um 
conjunto de estímulos dados pelo objecto em análise e a maneira como O sujeito articula e organiza os conceitos a partir 
da percepção desse objecto. A abstracção pode trallsmitir mensagens e ideias, através da exibição das formas, cores e 
padrões em vez de representar fielmente objectos, cenórios e pessoas tal como no plano da tealidade; Expressividade 
- qualidade que possui uma produção plástica ao conjugar difereotes códigos visuais que permitem desperrar emoções 
e sentimentos de acordo com a sua coerencia interna, tendo em conta a unidade plástica; Intencionalidade Artística 
- resultado global que um sujeito pretende imprimir oa sua produção plástica, utilizando relações entre os elementos do 
código da linguagem visual e de outras linguagens; Símbolos - Elementos do côdigo visual CJue conjugados com outros 
dementas do mesmo côdigo, ou de outros, permita forl11ular uma comunicação visual. Marques, Próis, JP, E.;. (1998) 
- Codificação das Produçães Plásticas. 317 
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MODELOS DE O MA ÃO O ADULTOS 
Este programa tem possibilitado a inventariação de vários tipos de modelos de formação 
de educadores. Optámos por desenvolver modelo formativo centrado numa abordagem 
reflexiva, no sentido de valorizar a comtmcão pessoal do conhecimento e legitimar o valor epistemológico 

da prática profissional (Vieira) 1995:235) surgindo a prática como elemento de CI11álise e reflexão do 
educador, valon'zada enquantofOnte de conhecimento) atravá da e:>..pelimentaçc7o e reflexão) como momento 

prúlz'!egiado de intej!,ração de competências) como oporfttnidade para apreciar a própria capacidade de agir. 
(lsabel'\larcão,1995)
 
~'\ partir destes princípios de orientação foi estabelecido um plano de formativo que integra
 
simultaneamente:
 
•	 As concepções práticas e teóricas do Programa Primeiro ülhar- Programa Integrado de 

Artes Visuais; 

•	 Os saberes relativos a cJjversos domínios: Psicologia, Pedagogia ( Dinâmicas educativas) 
Metodologias de Investigação, História e Critica de Ane; Estética. ( Oito percursos 
Visuais) 

•	 O desenvolvimento do Programa no contexto de trabalho 

•	 A investigação na acção 
•	 A reflexão partilhada no grupo de formação 

P,ste modelo permitiu integrar a prática do desenvolvimento do programa com o processo 
investigativo. Como afirmam Zeichner e Liston ( 1990; 296») não ri tanto lima queJ·tâu de aplim" 
a investigaçãu à acção) mas sim de ver o próprio ensino como timo forma de ques!ionaIIHJI.:O e dI' 

experimentarão. 

Ao ser desenvolvido em contexto de trabalho e debatido em grupo, fomentou divers,:.o 
formas de participação, permitindo uma formação colaborativa entre os cJjferemes s"jeiws 
em acção, essencial ao desenvolvimento de modelos de formação interactivos - ref/··\'/llo.0, 
incentivando o trabalho de invenção e produção de formas de acção, inseridas num 
paradigma de reflexividade crítica (Nóvoa,1991). 

O contacto com a arte em geral e as artes visuais em particular foi referido ao longo deste 
texto como um caminho heurístico, fundamentado na produção de rc.tlidades múltiplas, 
resultado da interacção dos sujeitos com os objectos artísticos. E, neSla acepção, partimos 
da hipótese que é necessário aprender a ver para compreender e com ,)reender para ver 
melhor. 

Partindo desta hipótese, o Primeiro Olhar - Programa Integrado de .'\. ·tes Visuais, como 
estratégia de desenvolvimento de percursos educativos, que incenti'vam o contacto 
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intencional e sistemático com a arte antiga e contl:mporânea, e a aprendizagem dos 
elementos da comunicação visual, fomenta o entendimento das manifestações artísticas do 
homem através dos tempos, relacionando os aspectos da criação e da pesquisa VIsuaIS, com 
as diferentes linguagens expressivas e estilos. 

No inicio do desenvolvimento do Primeiro Olhar - Programa Integrado de Artes Visuais, 

foi possível constatar que os difl:rentl:s tipos de públicos, mantinham com a arte 
contemporânea uma relação de descrédito (...) este quadro não tem valor e não se percebe nada( ... ) 

e de facilitúmo (... ) etl também em capaz de fazer( . ..). 

As estratégias educativas centradas na apreensão de saberes relativos ao universo artístico 
das artes visuo-plásticas, e na problematização das temáticas vl:iculadas nos oito percursos 
vIsuais, foram proporcionando uma consciencialização da importância destas 
aprendizagens para a compreensão da arte contl:mporânea. Deste modo, esta, passou a 
assumir para os púhlicos, valor formativo, análogo ao que atribuem à arte do passado. 

A interdependência da arte do passado e do presente, no contexto deste programa, insl:n: 
se numa ahordagcm compreensiva - reflexiva e de questionamento dos sistemas artísticos 
e do mundo. A abertura de caminhos para experimentação da capacidade visual e vivencial 
perante a(s) realidade(s) dos objectos artísticos ou nào artísticos e a(s) realidade(s) dos 
sujeitos, favorece olhares dialógicos entre a Arte do Passado e o Presente da Arte. 

o. Seoastião (1985), José de 

Guimarães, 1939 

Le Bourgcojs de CaUais (1885), 

Auguste Rodio, 1840 1917 
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A Valorização do Dia-a-Dia na Educação 
Científica: Motivação ou Morte da Imaginação? 

Mariana Valente 

The "utility" of physical science is, in a measure, only a collateral product of that flight of
 
the intellect which produced science.
 
Ernst Mach, 1886 (o sublinhado é da nossa responsabilidade)
 

1. O VALOR UTILITARISTA DA EDUCAÇÃO CIENTíFICA 

Quando nos finaIs do século XIX se discutia, em Portugal, a importância das ciências no 
ensino secundário, estas eram, muitas vezes, encaradas como portadoras de um saber 
utilitário. Podemos, por exemplo, ler nu documento que introduz a reforma de 1895: "t\;os 
dias que vão transcorrendo, a escolha dos conhecimentos componentes da instrução 
secundária franqueia campo a uma luta geral entre os representantes das diversas escolas 
apostadas a ditar a lei na matéria. O antigo e O moderno saem à estacada. O número de 
disciplinas com pretensões à eleição recresce. Contra o saber que se diz puro peleja o saber 
que se chama utilitário" (o sublinhado é da nossa responsabilidade). ),ioutro momento é 
dito: "adjudica-se grande estima às línguas, à matemática e ainda a outras disciplinas, em 
razão do que denominam o influxo de suas texturas especiais sobte o espírito, não só por 
seu proveito como saber. Desta arte a aquisição de conhecimentos transverte-se em factor 
de individualidade ou constimi-se em matriz de qualidades pessoais". As ciências não eram, 
portanto, encaradas da mesma forma que este tipo de disciplinas, no que diz respeito ao 
sf'u ef~ito sobre o espírito. 

_'\ discussão em Portugal não era alheia às discussões que proliferavam pela Europa. Com 
efeito, poderemos constatar que Jaime Moniz (autor da reforma de 1895) tinha um bom 
conhecimento dos diferentes movimentos sobre o alargamento da importância curricular 
das ciências na Europa. Reagindo a este crescendo de importância das ciências Jaime 
Moniz defendia nos seus discursos que "o ensino secundário não poderia limitar-se à 
educação utilitária como preparação para a vida prática, mas deveria desenvolver 
barmonicamente todas as faculdades e 'dar a educação formal pelo estudo das línguas, a 
educação intelectual e moral pelo estudo das literaturas, da história e da filosofia, a 

educação científica e positiva pelo estudo das ciências' (discurso de 1871, citado por 
Cândida Proença, 1997, p.197). 323 
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Enredado nesta discussão sobre o espaço ocupado pelas humanidades, onde o estudo do 
latim tinha um lugar privilegiado, e pelas ciências na instrução secundária, Jaime Moniz 

chega a escrever: "afirma-se que os estudos literários preparam um povo de retóricos: pois 

bem, cautela que os estudos científicos não preparem uma nação de contramestres". Que 

não se fiyue com a ideia que Jaime Moniz bloqueou a expansão das ciências na instrução 

secundária. Vivia-se um momento de crise no ensino secundário, as reformas sucediam-se, 

tal como acontecia em ["rança e noutros países. Os grandes desenvolvimentos da ciência e 

da técnica não "casavam", na opinião de muitos, com uma educação marcadamente 

clássica, em que o latim continuava a ocupar um espaço excessivo. Por vezes, caía-se na 

tentação de reduzir todos os males do insucesso educativo ao estilo clássico da educação. 

Como poderia, assim, o país progredir? Daí que Jaime Moniz tivesse tido alg'umas 

intervenções menos felizes. 

Contra esta visão utilitarista erguia-se, na mesma época (meados do século XIX), a voz de 

alguns ft.lósofos e cientistas. É o caso de Herbert Spencer e de Ernst Mach. 

Herbert Spencer no livro "Education - intellectual, moral and physical" (1861) tenta 

mostrar como a aprendizagem das ciências tem um efeito tão nobre sobre o espírito como 

a aprendizagem das humanidades, mostrando inclusive as suas qualidades superiores. 

] '~screve, por exemplo: "não é verdade que os factos da ciência sejam menos poéticos; ou 

que a cultura científica seja necessariamente pouco favorável ao exercício da imaginação e 

ao desenvolvimento do gosto pelo bonito. Pelo contrário, a ciência introduz-nos em 

domínios poéticos, só acessíveis a quem tem alguma cultura científica'" E continua, um 

pouco mais adiante: "uma gota de água, que para um olho vulgar não é senão uma gota de 

água, perde alguma coisa sob O olhar do físico que sabe que os seus der lentos Se mantêm 

juntos por uma energia que, sendo libertada repentinamente, poderá produzir uma 

cintilação luminosa?'" 

o discurso de Spencer está próximo do pensamento de Ernst Mach desenvolvido numa 

conferência em Dortrnund, numa Escola ReaP, em 1886 (On the Instruction in Classics 

and the sciences): ''Ainda prevalece a ideia de que, embora a cultura superior, u alargamento 

, "but it is not true that the faets of seienee are unpoetieaJ; ar rhat the eultivation of seienee is nece""ril)' unfriendlr 
to the exereise of imagination and the lave of the beautifuJ. On the contrat?, scicncc opens up realms of poetr)' where 
to thc unscientific ali is blank" (p.42). 

"Th.ínk )'ou ehat a drop of water, which to the vulgar eye is but a drop of water, loses anything in thc eye of the 
physicist who knows that its elements are held rogether by a force which, if suddenl) Ijberatcd, would produce a flash 
of Jightning'" (p.42). 

Chamav,un-sc Fscolas Reais as escolas cujo ensino em centrado nas línguas \'i\ as (' nas ciências. O grego e o latim nâo 
324 eram ensinados. 
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da nossa VIsão do mundo, seja adquirida pelos estudos ftlológicos e históricos, não se 
podem excluir a matemática e as ciências devido à sua utilidade. Esta é uma opinião contra 
a qual me insurjo'''. E mais adiante concretiza: "Ao cessar de olhar o homem como o 
centro do mundo; ao descobrir que a terra é um pião rodopiando à volta do sol, que com 
ele avança no espaço infinito; ao descobrir que nas estrelas fixas existem os mesmos 
elementos que eJstem na terra; ao encontrar por todo o lado os mesmos processos, entre 
os quais a vida do homem representa apenas uma pequena parte - em tais factos há, 
também, um alargamento da nossa visão do mundo, e há ai cultura e há ai poesia'''. 

Nestes dois textos emerge um conhecimento científico que "ilumina" a nossa experiência 
na relação com a Natureza. Ora, como escreve Arthur Koestler (1977), a essência da 
experiência estética consiste na iluminação intelectual- ver qualquer coisa familiar a uma 
luz nova e significativa (p.383). Embora estes discursos surjam num contexto que poderá 
ser encarado como positivista, tentando ganhar terreno para a educação científica, o que é 
dito é, ainda hoje, muito importante. 

o contraste com o que encontramos nos círculos mais estritos da educação científica 
escolar sugere uma tensão que se prolongou até aos nossos dias. É este contraste que 
pretendemos explicitar. 

2. A RELAÇÃO IMAGINATIVA COM O MUNDO 

Bergson (1882-1920) escreve que a ciência, tal como a arte, vem "abrir-nos os olhos sobre 
a natureza". No mesmo sentido, Whitehead (1861-1947) escreve que a ciência e a arte são 
modos alternativos de expressar o prazer imaginativo na relação com a natureza. Este 
paraklo entre a ciência e a arte tem o poder de colocar em evidência o lado imaginativo da 
ciência fortalecendo, dessa forma, a nossa relação com a natureza, com o "real". 

Na mesma época, o que se passa em Portugal no que diz respeito ao ensino das ciências? 
Na reforma de 1918 toma-se a decisão de retirar dos programas toda a matéria controversa 
come as hipóteses científicas. Com efeito, fazia parte dos programas de Ciências Físicas e 

"'The view still widely prevails that although ali 'higher, ideal culntre', alJ e"teosioo of our view Df the ",orld, is acquired
 
by philological ilod io a lesser degree by historieal srudies, ,rilJ the mathematies aod oatural scieoces should oot he
 
oegleeted 00 aceount of their usefuloess. This is ao opioioo to whieh I must refuse my assent".
 
, "lo ceasiog to regatd mao as the centre of the wotld; io diseove:riog that the earth is a top whirled about the suo,
 
which speed off with it into iofinite spacc: io fioding that io the flxed stars the sarne e1emeots el'Íst aS 00 eatth; io
 
meetiog everywhcrc the same processes Df whieh the tire Df mao is merely a vaoishiogl)' smaIl part - lo sueh thiogs,
 
roo, is a wideruog of our view of the worId, aod edificariol1 aod poetr} ".
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Naturais a referência às hipóteses cientificas sobre a natureza da luz, do calor c da 
electricidade. Esta abolição interpela-nos fortemente, na medida em qu,~ parece se,: um 
passo decisivo na dogmatização da ciência escolar. 

Se acompanharmos o desenvolvimento do pensamento de Arthur Koe~,tler no seu livro 
The ./Ict of Creation (1964 - primeira e<:lição) encontraremos pequenas histórias muito 
interessantes onde ~ dado relevo ao "voo" imaginativo na construção c~o conhecimento 
científico (lJue corresponde muitas vezes à associação de "matrizes" de pensamento 
completamente separadas). Escolhemos uma das histórias mais banalizadas: a história 
referente a Arquimedes (pp.lOS-108). Embora conhecida e demasiado simplificada, a 
forma como aqui é contada mostra-nos como podemos exercer a telação imaginativa com 
o mundo. 

Hiero, tirano de Siracusa e protector de Arquimedes, recebeu um <:lia, como presente, uma 
linda coroa de ouro puro. Desconfiado como era, lançou a suspeita sobre a pureza do ouro. 
Não estaria o ouro mjsturado com prata? Pediu, então, a opillião de Arquimedes. 
Arquimedes sabia qual era o "peso específico" do ouro - o seu peso por unidade de 
volume. Se ele pudesse me<:lir o volume da coroa poderia saber imediatamente se se tratava 
de ouro puro ou não. :YIas como poderia ele determinar o volume de um objecto tão 
trabalhado como aquele, cheio de rendilhados? Mesmo sendo um geómetra exímio, não 
vislumbrava solução para tamanho problema. Se ao menos pudesse derreter a coroa e 
transformá-la numa forma razoável como a de um paralelipípedo ... Podemos imaginá-lo 
fazendo apejo a todo o seu conhecimento de geometria e compondo, compondo, voltando 
sempre ao ponto de partida, sem solução. Cm dia, ao tomar o seu banho, Arquimedes 
observa, meio distraído, o facto familiar da subida de nível da água de uma marca para 
outra, devido à imersão do seu corpo. Ocorre-lhe, então, num relâmpago, que o volume da 
água deslocada era igual ao volume das partes imersas do seu corpo, que ele podia agora 
medir. Era como se tivesse derretido o corpo sem o danificar. Poderia, agora, fazer o 
mesmo com a coroa. 

Quando entramos numa banheira sabemos que o nível da água subirá. Sabemos calcular a 
quantidade de água que devemos deixar na hanheira por forma a não entornar água quando 
entramos na banheira. Trata-se de um conhecimento implicito fazendo parte do nosso 
"equipamento" mental e incluído no comportamento envolvido no acto de tomar banho. 
O surpreendente é que o aspecto familiar e já quase não percebido - como a subida de nível 
da água - seja repenti~amente apreendido numa perspectiva nova e significativa - como se 
entrar na banheira correspondesse a derreter os corpos, sem os danificar, e a "vê-los" 

através de uma forma geométrica perfeita. 

326 Conta-se que Kepler, ao contemplar os cristais de neve que derretiam na palma suada da 
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sua mão, "viu" a harmonia das esferas celestes aí reflectida. Este "voo" intelectual 
enquadra-se numa metafísica em que se crê que o mundo terrestre participa das harmonias 
celestes. Este foi um aspecto determinante no desenvolvimento do pensamento de Kepler. 

o "voo" da imaginação dos cientistas criadores é, sem dúvida, fonte de surpresas 
estimulantes. O contacto com este domínio mobiliza o pensamento e a emoção. A maçã 

de Newton e a maçã de Cézanne são descobertas estão mais relacionadas do que parece 
(Koes tler, p.l 08). 

Mas esta emoção estética pode, também, ser vivida por outras vias. Por exemplo, uma 
pessoa comum que olhe, pela primeira vez, através de um microscópio, para um floco de 
neve poderá viver emoções igualmente liricas. Podemos ouvi-la murmurar: como a 
natureza é surpreendente, bonita e inteligente. Um objecto trivial - floco de neve - revela a 
regularidade matemática através da sua arquitectura micro-cósmica, dando lugar a uma 
experiência estética (Koestler, p.366). 

A surpresa, a descoberta de ligações insuspeitadas, são aspectos essenciais no ensino
aprendizagem das ciências. Como diria \'{,hitehead, o conhecimento dá brilho à experiência 
humana. E é deste conhecimento que a educação se deve ocupar. 

O pensamento de Koestler relativamente ao valor do conhecimento científico insere-se na 
continuidade do pensamento de Bergson e de Whitehead. Através dele concretizámos 
alguns aspectos essenciais que pretendemos contrastar com algumas das opções no 
desenvolvimento da educação científica escolar. Embora Koestler não seja cientista, nem 
historiador da ciência, muito poderemos aprender com ele. :\ emoção da surpresa, a 
curiosidade e a consequente produção de sentido e de significado têm lugar de destaque 
nas incursões históricas que faz. São estes os aspectos que poderão desenvolver a nossa 
ligação com o conhecimento científico produzido ao longo dos tempos (património 
cultural muito importante), a nossa ligação com o mundo natural e com o mundo artificial. 
Daí que tenhamos recorrido a este autor e não a historiadores da ciência profissionais. Com 
isto pretendemos também sugerir que há muito trabalho a fazer sobre a utilização da 
história da ciência na educação. Que esta nâo pode apenas importar o trabalho 
desenvolvido pelos historiadores da ciência. Se o fizer viverá mais uma história de 
submissâo. 

Demos agora voz a um físico, que foi tão importante para a Física do século L"I(. Trata-se 
de Planck. Na sua autobiografia científica, conta-nos uma história que mostra bem como 
estas ligações podem emergir: "Foi assim que o meu espírito absorveu avidamente, como 

se se tratasse de uma revelação, a primeira lei que eu soube possuir uma validade absoluta, 
universal, indepe dente de toda a intervenção humana: a lei de conservação da energia. 327 



ó. educação e Desenvolvimento Estético 

Nunca mais esquecerei a história pitoresca que \tIuller nos contou. Tratava-se da história 

de um pedreiro que transportava, com muita dificuldade, um bloco de pedra muito pesado 

sobre o telhado de uma casa. O trabalho que ele realizava nessa tarefa não se perdia, f,cava 

cm reserva, talvez durante muitos anos, inteiro e escondido num bloco de pedra, até que 

um dia o bloco se liberte e caia, quem sabe se sobre a cabeça de alguém que irá a passar" 

(p.68)". 

Uma acção banal como é o transporte da pedra pelo pedreiro (trabalho realizado pela hrça 

aplicada sobre a pedra pelo pedreiro ao longo daquele deslocamento) ganha, de repente, 

uma outra iluminação. É como se o trabalho ficasse armazenado para sempre na 

"memória" da pedra, que poderá um dia, mesmo que passem mil anos, transformá-lo cm 

energia de movimento. A revelação, de que fala Planck, refere-se ao desvendar de llma 

realidade física de que nos podemos aproximar através do poder unificador dos conceitos 

físicos. U mundo ganhou uma dimensão diferente. 

3. O DIA-A-DIA NA CIÊNCIA ESCOLAR DE HOJE 

Convoquemos ainda, para a nossa discussão, o texto de Feynman referente a uma 

conferência que ele deu em 1966, perante o congresso anual da associação nacional de 

professores de ciências, sobre o que é a ciência. Em dado momento faz uma incursão a um 

manual escolar do 6°ano em que aparecem algumas imagens: um brinquedo - cão 

mecânico, a fotografia de um cão, uma mota. Por baixo de cada uma das imagens pergunta

se o que faz andar cada um dos objectos ou seres. Feynman ficou desiludido quando 

constatou que a resposta pretendida era: a energ-ia. Para além da resposta não estar correcta 

(aenergia não faz "andar", apenas posso dizer que há energia associada ao movimento) da 

não juntava mais significado à situação do dia-a-dia, não a iluminava. E afirma, se fosse o 

meu pai' a responder, teria dito "é porque o sol brilha que o cão mecânico anda" (r,.223). 
Lsta fórmula surpreendente teria a qualidade de forçar o pensamento na criaç,io de 

significado e de suscitar uma emoção estética através da ligação espantosa que sugue. 

Esta é uma boa história para lançar a questão da valorização do dia-a-dia na edlLcação 

científica escolar. A história que Feynman nos conta pode facilmente ser transferid'" para 

os dias de hoje. 

(, (IC'est ainsi que mon esprit absorba aviden1Cnt, telle une révélation, la premjcn:; loi que je sus posséder une vaüdité 

absolue, universeUe, indépendamment de toute enttemise humaine: le l'rincipe de la conservation de I'énergie. Jo 
n'oubGerai jamais J'histoire pjtoresque que naus racconta Muller, en pleinc forme, du maçon montam avec beaucoup 
de peine un pesant bloc de pierre sur Je toit d'une maison. Le travail qu'il accompGt de la sorte ne sera pas perdu; iI 
demeure en réserve, pendant de nOll.lbreuses années peut-être, entier et cach~ dans k bloc de pierre, jusqll'à ce gu'un 

328 jout cc bloc se détache peut-être et tombe sur la tête d'un passant" (1991). 
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Parece-nos que a ligação ao dia-a-dia aparece como a fórmula salvadora para captar o 
interesse dos alunos. Mas, se o objecto é hanal que interesse poderá suscitar? Este gesto 
precisa de ser devidamente apoiado, nomeadamente com conhecimento sobre a história da 
ciência e da técnica, como mostrámos anteriormente. 

Matthews escreve, em 1994, que a correnk CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) em franca 
expansão, no que diz respeito ao desenvolvimento de programas escolares, continua a 
tradição da ciência do dia-a-dia que era corrente nos Estados C nidos, entre as duas guerras, 
e a tradição das coisas comuns, que prevaleceu no Reino unido, também entre as duas 
guer ·as. Este movimento tenta ultrapassar a crise de um ensino demasiado conceptual e 
abstracto. Efeito, pouco feliz, sobre os nossos próprios programas foi, por exemplo, o 
aparecimento da temática da energia (9°ano de escolaridade das ciências físico-químicas) 
oob a égide da produção e consumo Je energia. Se há domínios em que é francamente 
possível produzir ligações surpreendentes, a energia é um deles. Há um texto, muito bonito, 
sobre a respiração dos animais, de Lavoisier, que poderia ser uribzado para introduzir este 
conceito, onde se estabelecem ligações entre actividades tão diferentes como levantar um 
peso e recitar uma poesia. Pois bem, a impressão que nos fica da análise de alguns manuais 
escolares e da observação de aulas dos estagiários da Licenciatura em Ensino da Física e da 
Química é, muitas vezes, o desenvolvimento de um conhecimento inerte, povoado de 
definições. Pouco se ganha na relação com o mundo e com o conhecimento. Ora, a energia 
representa uma alteração profunda na forma Je olhar o mundo e o princípio de 
conservação da energia tem uma forte raiz estética que empolgou toda uma época, 
contaminando os domínios do conhecimento social, económico, psicológico e 
psicanalitico. 

No seu livro Getting to know about energy, Solomon (1992) analisa as respostas a uma questão 
sobre as transformações de energia que ocorrem quando um berbequim eléctrico é 
utibzado para fazer um orifício. Vai mostrar que há três ruveis de resposta: utibzação das 
palavras do dia a dia; utilização da boa sequência para a descrição científica (energia 
eléctrica - energia cinética - energia térmica); utilização das duas Jjnguagens estabelecendo 
uma ligação entre elas. O modelo de aprendizagem sugerido por Solomon valoriza 
especialmente o terceiro nível, pois é aí que se podem construir significados. Mas qual é o 
interesse desta construção? Em que é que a linguagem científica roderá iluminar um acto 
tão banal como este? As yuestões dos investigadores não parecem ir neste sentido. 

Poderíamos, por exemplo, suscitar uma união espantosa entre o berbequim, a máquina a 
vapor, do nosso passado recente, e uma vela que arde, de todos os tempos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 1933 aparece uma novela "The flying classroom", de Erich Kastner, em que é 
defendido que uma aula deve ser um momento de arte e não de "vida real". São estes 
momentos que mais ficam na memória. 

Os exemplos que apresentámos, ainda que de uma forma demasiado sucinta, permitem 
realizar momentos de arte. Estes momentos são tanto mais necessários quanto mais "dia
a-dia" entrar na sala de aula. 

Proust sugere que contactemos com as naturezas mortas, pintadas por Chardin, para que 
depois, quando nos passearmos nas nossas cozinhas, cheias de objectos banais, possamos 
dizer: isto é estranho, aquilo é grandioso, isto é belo como um Chardin (proust citado por 
Botton, 199"7). 

O olhar singular sobre o mundo, que a ciência nos permite desenvolver, incorpora 
categorias como estranho, belo, inteligente. 

Agradecimento: Deixamos aqui um agradecimento especial à Escola Secundária André de 
Gouveia de Évora por nos ter facultado o acesso aos arquivos da biblioteca, onde existe 
toda a colecção de programas referentes ao ensino secundário, desde a sua criação. 
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Estudo Comparativo do Impacto na 
Aprendizagem e na Satisfação de Material 
Impresso e de Material Hipertexto 

Pedro Zany Caldeira 

1. RESUMO 

Este trabalho analisa o impacto de dois tipos de conceitos nas aprendizagens superficiais e 
profundas e na satisfação. 1'~stes três conceitos são: 
•	 Dinamismo da informação - que se refere à ausência ou presença de imagens nas ver

sões de apresentação de informação; 
•	 Sequencialização da apresentação da informação - que se refere à estrutura sequencial 

ou não-sequencial da apresentação da informação. 

Neste estudo empírico estiveram envolvidus 184 sujeitos, distribuídos pelas diferentes 
versões de apresentação de informação (uma versão impressa e três versões informáticas 
sequencial e sem imagem, sequencial e com imagem e não-sequencial e com imagem). 

Em termos globais, os resultados obtidos neste estudo permitem afirmar que o dinamismo 
e a sequencialização da informação exercem um efeito paradoxal nos sujeitos: quanto mais 
dinâmica e não-linear é a apresentaçãu da informação, mais interessante ela se torna 
(purque lhes proporciona maiores níveis de satisfação), mas também mais interfere 
negativamente com o desempenho nas tarefas de aprendizagem superficial e profunda. 

Um resultado inesperado neste estudo prendeu-se com o impacto negativo da segmentação 
da informação no desempenho d<: tarefas de aprendizagem profunda nos três grupos de 
sujeitos com orientações para o estudo contrastantes. O excesso de segmentação da 
informação parece facilitar o desempenho em tarefas de aprendizagem superficial, 
qualquer que seja a orientação para o estudo. No entanto, esse excessu de seg-mentação, 
indlêpendentemente da orientaçãu para o estudo, dificulta o desempenho nas tarefas de 
aprendizagem profunda, pois impede o processo de construção do significado profundo 
da informação. 
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2. INTRODUÇÃO 

Alguns autores (Landaue, Egan, Remde, Lesk, Lochbaum & Ketchum, 1993; Leventhal, 

Tcas1cy, Instone, Rohlman & 1;arhat, 1993) analisaram o impacto que a forma de 

apresentação de informação poderia ter na rapidez de pesquisa de material específico, na 

acuidade dessa pesquisa e na satisfação dos utilizadores quando usam material imprcsco ou 

material hipertexto (Egan, Remde, Gomez, Landauar, Eberhardt, & Lochbaum, 1989'. 

Marchionini & Shneiderman, 1988, \1cknight et aI., 1990; Shneiderman, 1987, citados em 

Leventhal et al., 1993). 

.;\pesar de ainda serem reduzidas as comparações entre texto impresso e hipertexto 

electrónico (Egan et aI., 1989; Landauer et aI., 1993; Levanthal et al., 1993), é cre.scente o 

interesse pelo impacto que o formato da apresentação da informação tem em diversas qré:as 

(na aprendizagem e retenção da informação, por exemplo). 

Há diversas Jimitações importantes que são impostas aos sistemas impressos, pois os Livros 

são (Barker, 1995; Catenaz:zi e Sommaruga, 1994): difíceis de reproduzir; dispendiosos de 
disseminar; difíceis de actuaJizar; difíceis de partilhar quando há cópias únicas; fác(~is ck 

destruir ou vandaJizar; incómodos para transportar; constituídos por material estát;co e 

não-reactivo; incapazes de monitorarem a actividade do leitor. 

Para além disso, os livros: não podem usar o som; não podem usar a arumação, nem 

imagens dinâmicas; não podem adaptar material Jinamicamente; não têm acesso di(ecto 

aos mecanismos de compreensão do leitor. 

3. COMPARACÕES ENTRE MATERIAL IMPRESSO E
 
ELECTRÓNICO'
 

Os livros electrónicos possuem flexibilidade e interactividade (Catenazzi & Sommaruga. 

1994) e podem ser pensados como uma colecção de páginas reactivas e dinâmica, di; 

informação multimédia (rodem incluir, para além do texto e de imagens estáticas, imagens 

dinâmicas e sons - Barker, 1995). 

Para Barker (1995), os livros multimédia usam várias combinações de dois Otl mais canais de comunicação 

(quer sequencialmente, quer simultaneamente) e usam texto, som, ima.gens paradas e dinâmicas que estão 

basicamente organizadas deforma linear. Para além disso, os livros hipermédia pOHuem uma organização 

não-linear da informação, segundo a utilização de estmturas semelhantes a redes {Barker, 1995. 

336 Como se pode analisar no quadro 1, as especificidades do texto e do hipertexto 
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diferenciam-nos como veiculos de informação, ajustando-se melhor o hipertexto, na 
opinião de Espéret (1992), às representações semânticas não-linean:s da mente do autor c 
do leitor. 

Especificidade do texto e do hipeaexto (adaptado de Espéret, 1992) 

Com onentes Texto Hi ertexto 
Mente do autor Representação semântica não-linear 
Produto Unidades não autónomas Unidades autónomas 

Linearidade Não-linearidade 
Pistas no discurso Conjuntos independentes de ligações 
Ligações potenciais 

Leitura Acesso sequencial a todos os elementos Acesso livre a qualquer elemento através 
segundo a ordem do autor das operações de pesquisa e exploração 

Mente do leitor Representação semântica não-linear 

Mas a exaltação das qualidades dos livros electrónicos deve ser ponderada, até porque os 
livros impressos possuem algumas vantagens sobre os livros electrónicos (O'Hara & Sellen, 
1994). 

Experiências realizadas por diversos autores (Egan et aI., 1989; Fax, 1992; Wyle, 198"") 
revelam a superioridade do papel relativamente à apresentação electrónica da informação: 
Na comparação entre informação apresentada em papel e em ecrã de computador, há uma 
retenção significativamente superior quando o texto é impresso (Wyle, 1987); 

Na comparação entre papel e hipertexto, os níveis de recordação revelaram-se superiores 
nas versões impressas (Fox, 1992); 

Só através de evoluções sucessivas, o hipertexto permite maior proporção de respostas 
correctas (Egan et aI., 1989). Curiosamente, neste género de investigações, só as versões 
electrónicas sofrem evoluções, pois as versões impressas em comparação mantêm-se 
inalteradas. 

Mas há alguns estudos que revelam a superioridade da apresentaçào da informação em 
hipertexto sobre o papel: 

Apesar dos sujeitos clispenderem o mesmo tempo na tarefa de aprendizagem, na realidade 
aprendem mais com o hipertexto (Happ & Stanners, 1991); 

o índice nos livros electrónicos é considerado melhor do que nos livros impressos 
(Lev<mthal et aI., 1993; Ness, 1995), pois existe a possibilidade de aceder electronicamente 337 
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à informação directamente a partir do próprio índice. 

A análise das diferentes formas de apresentação de informação permitiu estabelecer um 

quadro comparativo (quadro 2) entre as características da informação impressa e da 
informação apresentada em forma de hipertexto: 

Comparação entre texto impresso e hipertexto 

Características 
Apresentação a 
informação 
Redundância da 
infonnação 

Controlo 

Conteúdo 

Leitor 

Navegação 

Movimento da mão 

Texto impresso 
Apresentação sequenclalllinear da 
infonnação 
Apresentação da mesma infonnação 
repetidas vezes por fonna a que o 
leitor vá lidando com a 
complexidade crescente da 
informação (relações e inteITelações 
entre diferentes tópicos) facilitando 
a sua compreensão (Rammond, 
1993) 
O controlo das operações é do autor 
do texto. O leitor é mero 
consumidor 

O texto impresso comunica o 
pensamento final do seu autor. O 
leitor não pode alterar o conteúdo 
do texto (Landow, 1992) 

O leitor é um sujeito passivo 
durante a leitura do texto 
O texto impresso é um instrumento 
bem conhecido com características 
que os utilizadores conhecem bem 
(índices, palavras-chave, glossário, 
notas de rodapé). Não coloca 
problemas de navegação (Landauer 
et aI., 1993; Leventhal et aI., 1993). 
A navegação é rápida, automática e 
intercalada com a leitura (O'Rara & 
Sellen, 1994). 
Movimento do papel com as duas 
mãos permite ao leitor intercalar e 
sobrepor a navegação a outras 
actividades (O' Rara & Sellen, 
1994) 

Hipertexto
 
Apresentação não-Imear a mfonnação
 

Apresentação de um tópico ou bloco de
 
informação num só nó que ,eenvia para
 
outros blocos de informação correlacionados
 
através de ligações (Gygi, 1991)
 

O controlo das operações tanto pode ser do
 
leitor como do autor. Esbat'>se a diferença
 
entre autor e leitor (Gygi, 1991; Landow,
 
1992)
 
O hipertexto, por definição, é um texto
 
aberto, sem fim e incompleto (Landow,
 
1992), fora do controlo do seu autor e
 
susceptível de acrescentos e alterações por
 
parte dos leitores (Gygi, 1991). Sistemas
 
hipertexto existem em que a infonnação é
 
apresentada sem que o leitor a possa alterar
 
(Hammond, 1993)
 
O leitor pode ser um sujeito activo ou passivo
 
durante a leitura do hipertexto
 
O grande problema à usabilidade dos
 
sistemas hipertexto é a navegação através da
 
infonnação residente na base de dados (Gygi,
 
1991; Rivlin, Botafogo, & Shneidennan,
 
1994; Waterworth, 1992, por exemplo). A
 
navegação é lenta, laboriosa e impede a
 
leitura (O'HaJa & Sellen, 1994).
 

Movimentos no documento exigem parar
 
com outras actividades e confinar o leitor à
 
navegação porque é:
 
Só com uma mão;
 
Nem sempre acompanhada por feedback
 
imediato;
 
Espacialmente restrito a áreas activas do ecrã.
 338 
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Leitura	 Uso das qualidades tácteis do papel Insucesso no uso de pistas explícitas no 
para auxiliar a navegação e para documento para avaliar a sua extensão 
avaliar implicitamente a extensão (O'Hara & Sellen, 1994). 
do documento (O'Hara & Sellen, 
1994), 

Localização do texto	 A fixação da informação em relação A incapacidade para visualizar uma página 
às páginas físicas de papel permite completa pode impedir o uso desta 
a memória casual para a localização característica, mas parece que as imagens são 
das palavras ou conceitos, o que por usadas como pontos de ancoragem (O'Hara 
sua vez permite actividades de & Sellen, 1994). A localização electrónica é 
pesquisa e releitura (O'Hara & rápida e eficiente (Ness, 1995). 
Sellen, 1994). 

Visualização da Visualização de grande quantidade o campo de visão restrito dos documentos 
informação de informação (Ness, 1995; O'Hara electrónicos significa que os sujeitos ou 

& Sellen, 1994). perdem resolução através da diminuição dos 
documentos ou têm que usar janelas 

_ sobrepostas (O'Igra &Sellen, 19941_.__ 

Flexibilidade	 Flexível/dinâmico fornecendo Os sujeitos têm de planear previamente o 
acesso rápido a cruzamento de posicionamento e a dimensão da janela, 
referências, permitindo a antecipando as suas necessidades futuras 
justaposição de documentos para a (O'Hara & Sellen, 1994). 
escrita e a leitura (O'Hara & Sellen, 
1994). 

Leitura e escrita	 A leitura e a escrita podem ser Dificuldades na integração da escrita e da 
acedidas concorrentemente e leitura (O'Hara & Sellen, 1994). 
manipuladas independentemente 

_----ill'Hara & Sellen, 1994L 

"Na concepção de interfaces de hipermédia, poucos investigadores ou designers foram
 
capazes de demonstrar desempenhos significativamente superiores para informação
 
electrónica comparativamente com os documentos impressos. Isto reflecte, apesar da
 
consideração do hipermédia como uma tecnologia libertadora, o insucesso da utilização
 
efectiva dos documentos hipermédia. Com lugar de destaque, o papel manteve a sua
 
posição primária nas nossas vidas, devido à sua inerente flexibilidade e usabilidade. A maior
 
parte das pessoas com experiência em ambos os media ainda prefere o papel" (Dillon &
 
McKnight, 1995, p. 117).
 

A conclusão que se retira dos estudos comparativos entre versões impressas e versões
 
hipertextuais é que os sistemas hipertexto só se superiorizam em rapidez de pesquisa e
 
acuidade na informação retirada da base de dados aos sistemas tradicionais impressos
 
através de sucessivos refinamentos e melhorias na concepção da interface (Egan et aI.,
 
1989; Landauer et aI., 1993; Leventhal et aI., 1993).
 
Tal como qualquer outra interface de utilizador, só através do design iterativo (Caldeira,
 
1993; 1994; Eason, 1991; Hix & Hartson, 1993; Shneiderman, 1987; 1993; Williges, 1987)
 
e da avaliação formativa (Hix & Hartson, 1993; Williges, 1987), com a participação dos
 
utilizadores finais da aplicação (Caldeira, 1993; Shneiderman, 1987; Williges, 1987), se
 

possibilitou uma substancial melhoria dos sistemas hipertexto utilizados nesses estudos.
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4. A RETÓRICA DOS SISTEMAS HIPERTEXTO 

A escrita em papel e a escrita hipertexto são substancialmente diferentes. Essa diferença 
exige a construção de uma nova retórica, uma retórica do hipertexto (Bernstein, Joyce, & 

Levine, 1992; Carlson, 1990; Moulthrop, 1991, 1992; Rheáume, 1992; Thüring, Haake, & 

Hannemann, 1991). 

Muita da actual discussão sobre hipertexto permanece orientada para instituições retóricas 
e sociais derivadas da impressão, acima de tudo o conceito de livro, definido por Kernan 
(1990) como 'significado ordenado, controlado, teleológico, referencial e autónomo'. 
Mas o hipertexto é qualitativamente diferente do texto impresso, até porque é mensurado 
em termos de 'pedaços' e não de páginas e parágrafos (Carlson, 1990) e é, efectivamente, 
uma nova retórica (Thüring et aI., 1991). 

o hipertexto, como refere Rhéaume (1992), emula uma semiótica alcoviteira. Barthes (em 
Rhéaume, 1992) propôs que 'onde está um facto se descobre um significado, onde há um 
signo se descobre uma mensagem', que Rhéaume transpôs para 'onde está um botão 
descobre-se uma ligação, um significado, uma mensagem', próprios do hipertexto e do 
material interactivo. 

Os hipertextos não são realmente 'simulações electrónicas' (Bernstein et aI., 1992) ou 
'livros electrónicos' (Barker, 1995; Catenazzi & Sommaruga, 1994), são formas de 
comunicação que divergem significativamente da escrita tal como ela é conhecida 
actualmente (Moulthrop, 1991). 

A inovação tecnológica permitiu o desenvolvimento de novas formas de apresentar a 
informação. No entanto, a retórica e a estilística do hipertexto continuam orientadas para 
a literatura impressa tradicional e convencional (Moulthrop, 1991). 

É compreensível que a análise efectuada ao hipertexto esteja orientada para o status quo da 
cultura impressa, mas as implicações desta orientação podem ser anedóticas e, no limite, 
lamentáveis: 
•	 anedóticas, pois a mera mimetização do que existe poderá retirar funcionalidades ao 

próprio sistema (Nielsen, 1997a) e criar expressões paradoxais, que revelam a influência 
da tecnologia ou da forma de fazer as coisas no passado (a audiência televisiva e a 
gravação ao vivo são exemplos). 

•	 lamentáveis porque a preocupação com a execução de tarefas concebidas em torno de 
modelos lineares e hierárquicos dificulta ou, em casos extremos, impossibilita a 
compreensão daquilo que diferencia o hipertexto da impressão: a pluralidade do 

340 discurso hipertexto, a ambiguidade inerente da ligação, a abertura d~ medium a múltiplas 
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autorias, por exemplo (Moulthrop, 1991; Spiro & Jehng, 1992). 

:ão patentes as cliferenças existentes entre texto impresso e hipertexto, nomeadamente 
naquilo que se refere à natureza estática dos componentes dos textos impressos: palavras, 
parágrafos e páginas. Os nós e as ligações, como componentes básicos dos sistemas 

hipertexto, possuem um significado em si próprios (Moulthrop, 1991), mas quando o leitor 
os revê e os recombina, estas componentes também participam em actos compostos de 
significado. 

Desta forma, segundo Moulthrop (1991, p. 292), "podemos considerar a retórica como 
uma interface entre techno e logos: um modo de reconciliar meios de comunicação reais com 
as práticas sociais que formam os discursos". 

5 A INTERACÇÃO COM OS SISTEMAS HIPERMÉDIA 

Segundo Laurel, Oren e Don (1992) há dois modos comuns de aceder à informação 
apresentado pelos sistemas hiperméclia: instrumental; e experiencial. O modo instrumental 
pretende preencher uma determinada necessidade: a procura de informação específica, por 
exemplo. O modo experiencial (ou exploratório - Gygi, 1991) caracteriza-se por uma 
abordagem mais casual e pode dar ao sistema um papel mais activo ao sugerir informação 
interessante a explorar. 

Os sistemas hipertexto são bases de dados com as seguintes características (ConkJin, 1987): 
•	 A informação é transformada em blocos (nós); 
•	 Possibilidade de criar ligações entre blocos de informação. Em geral, os sistemas hi

pertexto possibilitam que qualquer bloco de qualquer documento se ligue a qualquer 
bloco de outro documento qualquer, incluindo ele mesmo; 

Interface de utilizador consistente para criar e procurar documentos. 

ConkJin (1987) estabeleceu dois grandes problemas na interacção com sistemas hipertexto: 
•	 Desorientação, que é a tendência para o utilizador perder o sentido de localização e 

clirecção num documento não-linear; e 
•	 Sobrecarga cognitiva, que é o esforço e concentração adicionais necessários para lnanter 

várias tarefas ou trilhos em simultâneo. 

Em simultâneo com o problema de organizar informação, o utilizador ou leitor depara-se 

com o problema de saber: 
•	 Onde está na rede de informação? 341 
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•	 Como aceder a outro local que sabe (ou pensa que sabe) existir nessa rede? 

Esta sensação de desorientação foi encontrada por muitos autores que investigam os 

sistemas hipertexto (Arents & Bogaerts, 1993; Bernstein et aI., 1992; Spath, 1992; Stanton, 

Taylor, & Tweeclle, 1994; Thüring et aI., 1991; Zellweger, 1989). 

A causa desta desorientação é a rápida sucessão de saltos entre componentes que podem 

parecer muito distanciadas para um utilizador inexperiente e tem como consequência o 

utilizador sentir-se 'perdido no hiperespaço' (Gygi, 1991; Rivlin et al., 1994; Waterworth, 

1992), ao não ter o sentido do 'todo', devido à complexidade da estrutura e da organização 

imposta ao utilizador (Cunningham et aI., 1993; Gygi, 1991; Laurel et aI., 1992). 

Segundo Conklin (1987 ), há vários problemas que tornam praticamente impossível a 

abolição do sentimento de se sentir perdido no hiperespaço apenas com uma aplicação 

para procura e exploração de informação: 

•	 O elevado número de nós, ou componentes do sistema; 

•	 O elevado número de ligações. "Com o aumento de componentes do sistema, aumenta o número 

de potenciais ligações. Os caminhosprospectivos de Nma dada componente ou bloco rapidamente excedem 

a escolha óptima de 'sete mais ou menos dois' elementos num determinado momento. Isto leva a um 

subproblema de pesquisa) em que o utilizador deve determinar a pró:xima escolha óptima a partir da 

listli das ligações" (Laurel et aI., 1992, p. 60); 

•	 :YIudanças frequentes na rede de informação; 

•	 Resposta lenta ou ineficaz às instruções dadas pelo utilizador; 

•	 Diferença visual insuficiente entre nós e/ou ligações; 

•	 utilizadores visualmente não orientados. 

Assim, "cada interface que é concebida tem de equilibrar a necessidade de disponibilizar 

uma grande quantidade de informação, com muitos caminhos de acesso, com a 

necessidade de manter a orientação dos utilizadores, de tal forma que eles saibam onde 

estão e o que podem fazer no contexto em que estão presentes" (Waterworth, 1992). 

6. MODELO DE COMPREENSÃO DE TEXTOS IMPRESSOS 

Kintsh e van Dijk (1978; van Dijk & Kintsh, 1983), no seu modelo de compreensão de 

textos, propõem que as operações mentais subjacentes aos processos de compreensão de 

textos são uma produção de protocolos de recordação e resumo. 

A compreensão ocorre porque estes dois processos (a recordação da informação 

342 pertinente e os sucessivos resumos que O leitor tem que efectuar durante a leitura ou a 
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escrita) funcionam, em simultâneo, como mecanismos de remoção das proposições que 
não são condição directa ou indirecta para interpretar a proposição subsequente, e como 
generalização de proposições. 

"Essa generalização que cria um único conjunto a partir de uma sequência de proposições, 
e permite a construção da compreensão, em que cada generalização pode ser substituída 
por uma proposição que reflecte um facto global de que as proposições da micro-estrutura 
são condições, componentes ou consequências normais" (Kintsh & van Dijk, 1978, p. 366). 
Na teoria de compreensão de textos de Kintsh e van Dijk (1978; van Dijk & Kintsh, 1983), 
a representação mental construída durante a leitura compreende pelo menos três cúveis de 
analise: 
•	 Os leitores codificam alguns elementos da estrutura de superftcie - as palavras e frases que 

surgem no texto e as relações linguísticas existentes entre elas; 
•	 O conteúdo semântico e a sua estrutura retórica formam a base do texto (textbase); 

•	 O cúvel profundo de compreensão é designado por modelo da situação - a compreensão 
por parte do leitor da situação descrita no texto. 

O modelo da situação é composto pelo conteúdo do texto que foi elaborado pelas 
inferências realizadas pelo leitor a partir do seu próprio conhecimento prévio, e com o qual 
se integra. A distinção entre representação mental ao cúvel da base do texto e o modelo da 
situação refere-se à grande diferença entre aprendizagem superficial e profunda (K.intsh & 

Kintsh, 1996). 

O modelo linear de compreensão de textos de Kintsh e van Dijk (1978) pressupõe que o 
leitor vá sucessivamente passando pelas seguintes etapas no processo de construção do 
significado da informação (Kintsh & van Dijk, 1978; Vora, Helander, & Shalin, 1994): 
•	 Selecção de um conjunto de proposições (derivadas das frases do texto para retenção 

na memória de trabalho, em que é retida apenas a informação pertinente); 

•	 Processamento de um segundo conjunto de proposições, possibilitando a generalização; 
•	 Direcção da atenção para os dois conjuntos de proposições; 
•	 Acesso à memória de longo prazo para a conexão das proposições, no caso de falha de 

ligação ao nível da memória de trabalho; e 

•	 Criação de conexões inferenciais, caso seja necessário. 

C:omo referem Vora et aI. (1994), as conexões formadas nas três últimas etapas são críticas 
para os leitores conseguirem construir uma representação coerente do texto (aquilo que 
Kintsh e van Dijk, 1978, designaram por compreensão do texto). 

Um texto só é compreendido, isto é, coerente, apenas se as suas respectivas frases e 

proposições estiverem conectadas e se essas proposições estiverem globalmente 
organizadas ao cúvel da macroestrutura (Kintsh & van Dijk, 1978). 343 
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A macroestrutura de um texto está intimamente relacionada com a sua microestrutura e, 

pot isso, deve estar implicada (explícita) na mesma da qual deriva (I<:.intsh & van Dijk, 

19"18). ,'\ssim, a microestrutura dt: um texto, composta par proposi ;ões coerentes e 

estruturadas é essencial para a preservação do significado do texto. 

""io texto linear, como é o caso das fórmulas tradicionais de apresentação de informação 

(por exemplo, a escrita impressa), uma representação coerente facilita o prosseguimento da 

leitura, permitindo ao leitor fazer inferências sobre a continuação do textc. (I<:.intsh & van 

Dijk, 19"18; Vara et aL, 1994). 

Mas, para além disso, uma representação coerente do texto também facilita a busca de 

informação anteriormente encontrada (Vara et aL, 1994), que é uma propriedade útil no 

caso de re-leituras do texto. 

7. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA COMPREENSÃO NOS 
SISTEMAS HIPERTEXTO 

Um dos principais objectivos - ou mesmo º objectivo principal - de ler um documento é 

a compreensão, e a leitura de um hiperdocumento não é excepção (Thüring, Hanneman & 

Haake, 1995). Na ciência cognitiva, a compreensão é muitas vezes considerada como a 

construção de um modelo mental que representa os objectivos e as relações semânticas 

descritas num texto (van Dijk & I<:.intsh, 1983). 

''A leiturabilidade de um documento pode ser definida como o esforço mental gasto no 

processo de construção do modelo mentaL Se se quer aumentar a leiturabilidade de um 

documento, tem de se auxiliar o leitor na construção do seu modelo mental, fortalecendo 

os aspectos que permitem este processo e enfraquecendo os que O impedem ([biriflg et aL, 

1995,pp.57-58). 

JJá particularmente dois factores que são cruciais neste processo: a coerencza, que exerce 

uma influência positiva na compreensão e a sobrecarga negativa, qut: t:xerce uma influência 

negativa (Thüring et aL, 1995) . 

.'\lguns estudos (I<:.intsh & van Dijk, 1978; van Dijk & I<:.intsh, 1983) demo 1straram que a 

capacidade de um leitor compn:ender e lembrar um texto depende do grau de coerêt-cia 

do próprio texto: da forma como o texto permite a selecção das proposições maIS 

relevantes e o estabelecimento de inferências com o conhecimento prévio do leitor. 
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8. A COERÊNCIA NOS SISTEMAS HIPERTEXTO 

A coerência de um documento auxilia o leitor a construir um modelo menta] adequado ao 
domínio do conhecimento transmitido pelo documento. No hiperdocumento, há 
especialmente dois tipos importantes de coerência que auxiliam a construir um modelo 
mental: a coerência local e a coerência global (Kahn, 1995; Thüring et aL, 1995; Vora et aI., 1994). 
A coerência local é a capacidade ao nível das palavras e frases que o texto deve possuir para 
que o leitor possa inferir conexões de 'pequena escala' (Thüring et al., 1995), que juntam 
pedaços de informação (Kahn, 1995; Thüring et aI., 1995). 

A coerência global é a capacidade ao nível do conjunto de palavras, frases e parágrafos que 
o texto deve possuir para que o leitor possa inferir conexões de 'larga escala' (Thüring et 
al., 1995), que é o resumo do significado de diversos pedaços da informação e que 
representa o tópico comum a essas partes do texto (Kahn, 1995; Kintsh & van Dijk, 197 8; 
Thüring et aI., 1995; van Dijk & I<:intsh, 1983). 

Estudos empíricos, em texto linear, indicam que o estabelecimento de coerência aos níveis 
local e global é facilitada quando um documento está estruturado de forma bem definida 
e fornece pistas retóricas que reflectem as suas propriedades estruturais (van Dijk & 

Kintsh, 1983). 

A aplicação dos resultados sobre a construção da compreensão em textos lineares implica 
que os autores de sistemas não-lineares de apresentação de informação forneçam pistas, 
especialmente visuais (Kahn, 1995), para ambos os tipos de coerência a dois níveis; ao nível 
dos nós (coerência intra-nós) e ao nível da rede de itiforma(ão (coerência entre-nós) (Thüring et 
aI., 1995). 

Ao nível do nó, os autores podem confiar nas suas competências de escrita. Por exemplo, 
segundo Thüring et aI. (1995), os autores podem aumentar a coerência local ligando 
explicitamente proposições e frases e podem aumentar a coerência global agregando frases 
em parágrafos e capítulos. 

Contudo, ao nível da rede de informação, os autores necessitam de possuir ou desenvolver 
competências que estão para além das necessárias à escrita de textos lineares. Para 
estabelecer coerência entre nós, os autores devem fornecer pistas no hipertexto paralelas 
às pistas para a coerência local e global nos textos tradicionais (Thüring et aI., 1995). 

De forma a aumentar a coerência local, ao nível da rede de informação, os autores devem 
limitar a fragmentação característica do hipertexto (Marshall & Irish, 1989). Esta 
característica é endémica aos hiperdocumentos e resulta da segmentação da informação em 345 
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nós separados e do seu aparecimento em janelas separadas (Thüring et aI., 1995). 

A fragmentação pode resultar numa falta de contexto interpretativo e levar à sensação de 

que o hiperdocumento é uma agregação de pedaços de informação fracamente ligados, em 

vez de um todo coerente. Segundo Thüring et aI. (1995), os autores podem desenvolver 

duas medidas para reduzir esta impressão: 

•	 Podem representar explicitamente relações semânticas entre nós que indicam a relação 

que o conteúdo dos nós estabelece entre si; 

•	 Podem fornecer um contexto em que o nó actual é mostrado em conjunto com o 

anterior. 

"Guando os leitores vêem a informação 'dada' pelo nó préviojunto com a 'nova' itiformação do nó actual, 

podem detectar mais facilmente relarães semânticas entre ambas as fontes. Assim, é-11m perlJJitido juntar 

o conteúdo de ambos os nós numa única representação menta/" (Thüring et aI, 1995, p. 58). 

Se os autores querem que os leitores construam relações que excedem o nivel local de 

coerência, têm de incorporar pistas ao nivel da rede de informação, por forma a aumentar 

a coerência global. 

Tais pistas devem auxiliar o leitor a identificar os principais componentes do 

hiperdocumento e o modo como estas constituem a sua estrutura global (a macroestrllura 

- I<:.intsh & Kintsh, 1996; K.intsh & van Dijk, 1978; van Dijk & K.intsh, 1983). 

o aumento da coerência de um hiperdocumento deverá realizar se através do 

fornecimento de ferramentas de acesso à estrutura da informação e que seja reduzida a 

fragmentação da informação (Thüring ct aI., 1995). 

Esses dois factos facilitarão a construção de um modelo mental durante a leitura e 

conduzirão a uma melhor compreensão da informação. 

Contudo, tal como referem Thüring et aI. (1995), a facilidade de compreender a informação 

aumentará se se reduzir a influência negativa daquilo que Conklin (198-') designou por 

sobrecarga cognitiva. 

9. O IMPACTO NEGATIVO DA SOBRECARGA COGNITIVA 

A sobrecarga cognitiva é o "esforço e concentração adicionais necessários para manter 

várias tarefas ou trilhos em simultâneo" (Conklin, 1987 , p. 40). A principal razão para que 

a sobrecarga cognitiva ocorra reside na limitada capacidade humana de processamento da 

346 informação (Card, Morin, & Newell, 1987; Norman, 1987; Thüring et aI., 1995). 
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Cada esforço adicional dirigido à leitura reduz os recursos cognitivos disponiveis para a 

compreensão da informação. Em relação aos hiperdocumentos, esse esforço adicional diz 

principalmente respeito à orientação e navegação na rede de informação e à interacção do 
utilizador com o documento (fhüring et aI., 1995). 

Os leitores necessitam de possuir conhecimento sobre a estrutura global do documento e 
devem poder manter o rasto dos seus movimentos através dessa estrutura. Sem esse 
conhecimento, os leitores sentem-se desorientados (Conklin, 1987 ), pois nào sabem onde 

estão, como foram ali parar ê para onde devem ou podem ir de seguida. 

Mesmo em pequenos hiperdocumentos, isso pode resultar numa carga considerável para a 
memória, se não forem dadas pistas externas de orientação (Concklin, 1987; Gygi, 1991; 

Laurel et aI., 1992; Thüring et aI., 1995, por exemplo) (Figura 1). 

Figura 1. Elementos cognitivos para criar hiperdocumentos (adaptado de Thüring et aI., 1995) 

Usar etiquetas para as 
ligações 

Como aum:nta? Indicar equivalências entrea 
unidades de informaçãolocal? ~""" \ 

Como aumentar 
Preservar o contexto das 

a coerência de 
unidades de informação um hiper

documento? 

j usar unidades de infonnaçao de 
ordem mais elevada 

Como aum~nt~I / 
a coerencl/

Como apoiar 
globar> ~ Visualizar estrutura doconstrução. Jc um 

modelo mCIli.al d	 documento 

"m"oc"~'O' \	 Incluir pistas da visualização da 
estrutura que mostre ao leitor a

Como melhorar __ ~ua posição actual, o caminho que 
a orientação? o levou a essa posição l' as opções 

de navegação para se movimentar 
Como reduzir a
 
sobrecarga
 
cognitiva do 
leitor? Visualizar estrutura do 

Como faci Iilar a documento< 
navegação? 
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o ('"forço de ajustamento 
utilizador-interface realiza-se 
através de um ecrã padronizado 
com janelas de posição c tamanho 
fixos 
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Em resumo, a leiturabilidade de um hiperdocumento pode ser melhorada permitindc que 
o leitor construa um bom modelo mental da estrutura da informação através de: 

•	 Aumento da coerência do documento facilitando a construção de relações semânticas entre 

unidades da informação (Kahn, 1995; Kintsh & van Dijk, 1978; Thürino; et aI. 1995; van 

Dijk & K-intsh, 1983; Vora et aI., 1994); 

•	 Redul(ão da sobrecarga cognitiva, libertando capacidades cognitivas que de outra forma 

estariam atribuidas às tarefas de navegação no hiperdocumento e de interacção com O 

sistema (Conklin, 1987; Thüring et aI., 1995). 

1O. PROBLEMA 

o problema analisado nestl: trabalho é o impacto na aprl:ndizagem reprodutiva (ou de nível 

mais superficial) e de compreensão (aprendizagem de nivel mais profundo), e na satisfação 

de versões diferentes da mesma informação em estudantes universitários. 

Desta forma, foram desenvolvidas quatro versões da mesma informação: 

•	 Essas quatro versões eram semelhantes em termos de texto, de segmentação (Dee

Lucas, 1995) ou fragmentação da informação (Marshall & Irish, 1989); 

•	 Os leitores só têm acesso à informação através de um único mediulll, sendo utilizados 

dois medium diferentq: uma das versões é impressa, as outras três são informáticas; 

•	 Em termos de linl:aridade, três versões são perfeitamente lineares (a imprl:ssa e duas 
informáticas) e a restante é não-linear; 

•	 ::\"as versões em. que o texto é acompanhado por imagl:ns, as imagens são consonantes 
com o tl:xto, mas não são relevantes em termos da informação transmitida pelo texto, 

não são Iegendadas, nem são referidas no texto; 

•	 As versões de apresentação de informação em suporte informático foram concebidas 

para a facilidade de utilização, de forma que a interfacl: l: os conhecimentos de 

informática dos sujeitos não interferissem com o desempenho nas tarefas de 

aprendizagl:m; 

•	 A versão informatizada de apresentação de informação não sequencial e com imagem 

possui um ficheiro da história da interacção, contendo a informação referenta às páginas 

visitadas (c revisitadas) e ao tempo dl: kitura de cada página; 

Tipo de acesso à informação: instrumenta! (Gygi, 1991; Laurel et aI., 1993), isto é, o 

utilizador/leitor tem um objectivo bem preciso a atingir: aprendizagem do conceito 

'aquecimento global' (processo, causas, consequências e soluções - ver ,\nexo III). Os 

sujeitos serão avaliados em função das aprendizagens efectuadas e os sistemas serão 

avaliados em função da satisfação que suscitarem aos diferentes grupos de sujeitos. 
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11. AMOSTRA 

Foram seleccionados 184 estudantes universitários de um Curso Superior em Ciências 

Humanas da região de Lisboa, que foram distribuídos pelas quatro situações experimentais 

(quadro 3). 

Di.rftibuição de stijeitos .regtll1do as versões de apresentação de informação (f'v'= 184) 

Versão	 Total 
Impresso 43
 
Informática linear sem imagem 51
 
Informática linear com imagem 48
 
Informática não linear com imagem 42
 
Total 184
 

~

12. INSTRUMENTO 

Os niveis de aprendizagem e de satisfação dos sujeitos que participaram neste estudo 

foram medidos através de um teste constituído por quatro partes distintas. As 

aprendizagens foram avaliadas através de: 

•	 19 questões dicotómicas (verdadeiro / falso); 

•	 4 questões de resposta múltipla (com três opções); e 

•	 Por 7 yuestões de desenvolvimento e de relacionamento de conceitos (resposta aherta), 

que remetem para a coerência global da informação (Thüring et a!., 1995; Kahn, 1995) 

ou para a compreensão da informação (Kintsh & Kintsh, 1996); 

•	 Foi criado um índice composto pelo somatório dos resultados obtidos nos dois pri

meiros grupos de questões, que remetem para a coerência local da informação Cfhüring 

et aI., 1995) ou para a recordação/reconhecimento da informação (Kintsh & Kintsh, 

1996). 

A satisfação foi avaliada através de 5 questões (4 para a versão papel) que se reportavam à 

interacção com a informado. As respostas eram dadas em escalas tipo Lickert de 5 pontos, 

construídas da seguinte forma: 

•	 Sinto que aprendi sobre o problema do aL)uecimento global (escala com pólos Nada 

/Bastante), que avaliava o sentimento subjectivo de aprendizagem; 

•	 Gostei de aprender com o programa (escala com pólos Nada/Bastante), yue avaliava o 

prazer retirado pela interacção com a informação/sistema; 

•	 Foi fácil aprender a mexer com o programa (escala com pólos ~ada/Bastante), que 

avaliava a facilidade de utilização da aplicação informática. Questão excluída na versão 349 



6. Educação e Novas Tecnologias 

Papel; 
•	 Por vezes senti-me perdido (escala com pólos Nunca/Quase sempre), que avaliava a for

ma como o sujeito se localizava no espaço de informação; 
•	 O teste era demasiado extenso (escala com pólos Nada/Bastante), que avaliava a exten

são da duração subjectiva da tarefa. 

13. 
Este estudo é um estudo do tipo correlacionaI, com um design 4 X 1. A cada um dos grupos 
de participantes foi apresentada uma versão de apresentação de informação. A informação 
era respeitante ao problema ambiental 'Aquecimento Global', constituídos por várias 

partes: processo, causas, consequências e soluções. A informação constante no texto era 
tecnicamente correcta (National Academy of Sciences, 1990) e foi avaliada por dois 

engenheiros do ambiente em termos da sua qualidade. 

Outros dois juizes independentes, com formação em psicologia, consideraram a 

informação fácil de compreender e de aprender. 

Na primeira versão, impressa, a informação era apresentada em 63 páginas, tamanho A4, 

em que cada página continha um título e um texto de desenvolvimento, com mínimo de 3 
e um máximo de 23 linhas, letra tamanho 12 (igual à das restantes versões). 

Na segunda versão, em suporte informático, a informação era apresentada 
sequencialmente e sem imagem. O número de páginas electrónicas correspondia ao 
número de páginas da versão impressa. Os textos foram implementados numa interface 

desenvolvida em Visual Basic que, para efeitos de navegação na informação, possuia cinco 

botões: 

•	 Página seguinte, que dava acesso à página de informação seguinte; 
•	 Página anterior, que dava acesso à página de informação anterior; 
•	 Início do documento, que dava acesso à página de apresentação da informação; 

•	 Fim do documento, que dava acesso à última página de informação; e 

•	 Icone saída (porta aberta), que proporcionava a saída do programa. 

Na terceira versão, em suporte informático, a informação era apresentada sequencialmente 
e com imagem (sempre colocada no canto superior direito da respectiva página. Esta 

versão era em tudo semelhante, excepto a inclusão da imagem, à versão de apresentação de 
informação informatizada apresentada anteriormente. 

350 Na quarta e última versão, em suporte informático, a informação era acedida através do 
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browser Netscape 3.0 e era acompanhada por imagens (nersta versão apresentadas sempre 
no canto superior esquerdo, devido a restrições do próprio programa de implementação 
das páginas). Esta versão era não linear, pois as ligações entre as diversas páginas podia 
realizar-se no próprio texto (palavras salientes a vermelho que, quando activadas, 
permitiam o acesso a páginas de informação relacionadas). Neste sistema, existia um índice 
que permitia o acesso directo a cada uma das páginas de informação (ao qual se acedia 
quando se clicava no símbolo 'Casa' do browser). 

Toda a informação implementada em suporte informático era mostrada em 
microcomputadores IBM-compatíveis, com processadores 486 a 66 MHz e ecrãs 
policromáticos de 680 x 680 linhas. 

14. 
Os dados foram recolhidos em horários lectivos regulares, os participantes eram solicitados 
a colaborar durante uma aula prática e eram divididos em dois grupos. Ao primeiro grupo, 
que permanecia na sala de aula regular, era distribuído o material correspondente à versão 
impressa (um conjunto por participante), com a instrução de que a tarefa que tinham de 
desempenhar era uma tarefa de aprendizagem, que quando os participantes considerássem 
terminada a leitura do material deveriam levantar a mão para lhes ser distribuído (para 
preenchimento individual) o teste de avaliação das aprendizagens e da satisfação. 

O grupo de participantes que interagiu com versões informatizadas da mesma informação 
saía da sala de aula e dirigia-se para uma sala de informática com 14 computadores 
preparados para a aplicação (um por sujeito). A este grupo, para além das instruções em 
comum ao grupo exposto à versão impressa, era explicada a forma de navegação no 
documento e era pedido também que não saíssem da aplicação após a finalização da tarefa 
de leitura. 

Nas quatro condições, o tempo de leitura do documento oscilou entre os 30 e os 50 
minutos. 

15. 
Estatisticamente, as diferenças entre as quatro versões de apresentação de informação para 
o conjunto dos sujeitos foram testadas através da Análise de Variância, utilizando-se o teste 
das Diferenças Mínimas Quadradas para as comparações múltiplas. 
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Em relação à aprenruzagem, pode-se observar no quadro 4 que formas ruferentes de 

apresentar informação influenciam de forma determinante os resultados da tarefa de 

aprendizagem. 

Tanto cm relação aos resultados da aprendizagem mais superficial 

(recordação/ reconhecimento - I<:.intsh & I<:.intsh, 1996) (F(3, 185) =3,625, p<0,05, 
M5l::=17,408), como em relação às respostas dicotóm.icas (F(3,185)=3,877, p<O,Ol; 
lvI5E=17,377), os grupos de sujeitos diferenciaram-se entre si. 

Analisando em maior detalhe os resultados, através do teste das comparações múltiplas, os 

~rupos de sujeitos que interagiram com versões lineares de informação obtiveram 

resultados estatisticamente superiores nas respostas dicotómicas que o grupo de sujeitos 

que interagiu com a versão nao linear (com valores de p iguais a 0,001, 0,035 e 0,012, 

respectivamente relativamente às versões impressa, linear sem imagem e linear com 

imagem). 

Ainda cm relação à aprendizagem, mas desta feita relativamente aos resultados globais em 

termos de estrutura superficial da informação (questões de recordação e reconhecin-cnto 

- l<:.intsh & I<:.intsh, 1996), us grupos de sujeitos que leram as versões lineares - impressa, 

linear sem imagem e linear com imagem (com valores de p iguais a 0,001, 0,023 e 0,037, 

respectivamente) obtiveram resultados estatisticamente superiores que o grupo de sujeitos 

exposto à versão não linear de apresentação de informação. 

Comparações das médias nos critérios de aprendizagem entre St!Jeitos expostos às quatro IJersões de 
apresentação de informação (N=184) 

Média Valor de Valor de 
F p 

Total respostas 
dicotómicas 

Impresso 

14,07+ 

Inf. linear 
si imagem 

13,43lt 

Inf. linear 
cl 

ima em 
13,625* 

Inf. 
nãolinear cl 

imagem 
12,5*H 4,174 0,007 

Total respostas escolha 
múltipla 
Total análise de 
conteúdo 

1,954 

2,245 

2,059 

2,035 

1,792 

2,118 

1,952 

2,061 

1,09 

-0,677 

0,355 

0,567 

Recordação 16,023+ 15,49* 15,417t 14,452*H 3,841 0,11 
--  -- -- - --
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( )s í"~sultados ohtidos sugetem claramente que a aprendizagem por memorização através 
de sistemas não-lineares de apresentação de informação é mais difícil comparativamente 
com as versões de aprendizagem através de sistemas lineares, ou sequenciais, de 
apre~,entação de informação. 

Os resultados cumparativos enrre as diversas versões de apresentação de informação em 
relação aos diversos critérios de avaliação da satisfação apontam para diversas diferenças 
estatisticamente significativas (Quadro 5). 

Comparações das médias nos critirios de satisfação entre sujeitos e>..postos às quatro versões de apresentação 

de informação (N=184) 

Média Valor Valor 
deF dep 

Impressa Inf. linear Inf. linear Inf. não 
s/imagem c/ linear c/ 

imagem imagem 
"Sinto qüe aprendi.-:" -3,683* 3,32*t 3,717t 3,564 2,241 0,0085 
"Gostei de aprender " 3,778* 3,34*#:1: 4# 4,051:j: 4,664 0,002 
"Foi fácil de mexer " 4,830 4,851 4,692 
"Senti-me perdido " 2,561*t+ 1,98* l,935t 1,692+ 5,569 0,001 
"Teste demasiado 4<1> 3,98" 3,761:j: 3,180<l>,,-:j: 4,602 0,004 
extenso... " 

Nota. *t p<O,05; fi p<O,Ol; :j:# p=O,OOl; + p<O,OOl 

Nomeadamente, em relação ao prazer na aprendizagem (F(3,172)=4.664, p<O,Ol, 
MSE=4,437), ao sentimento Je se estar perdido na informação (F(3,177)=6,132,p<O,OOl, 
MSE=6,071) e à extensão da tarefa (F(3,185)=5,184,p<O,Ol, MSJj=6,693), os resultados 
apontam para diferenças significativas entre os diversos grupos de sujeitos. 

Assim, no teste das comparações múltiplas, o grupo de sujeitos que interagiu com a versão 
informatizada linear com imagem sentiu que aprendeu mais com a informação apresentada 
do que o grupo de sujeitos que interagiu com a versão informatizada linear e sem imagem 
(comp=O,041). 

Ambos os grupos que interagiram com as versões linear com imagem (com p=O,002) e não 
linear (com p=O,OOl) gostaram mais de aprender a informação apresentada que o grupo de 
sujeitos que interagiu com a versão linear e sem imagem. 

Relativamente a qualquer dos restantes grupos de sujeitos, que interagiram com as versões 
infotnlatizadas - linear sem imagem, linear com imagem e não linear (com valores de p 353 
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iguais a 0,004, 0,002 e 0,000, respectivamente), o grupo de sujeitos que interagiu com a 
versão impressa sentiu-se mais perdido na informação. 

Ainda em relação à satisfação, o grupo de sujeitos que interagiu com a versão não linear 
refere que a tarefa de aprendizagem era menos extensa que os restantes grupos de sujeitos, 
que interagiram com as versões impressa (com p=0,001), linear sem imagem (com p< 0,01) 
e linear com imagem (comp=.0,014). 

Desta forma, pode-se concluir que a forma como a informação é apresentada n<io só 
influencia os resultados da aprendizagem mas que, também, em relação à satisfação, há 
alguma preferência por formas de apresentação de informação que exijam maior actividade 
por parte dos sujeitos em aprendizagem (que sejam mais dinâmicas), apesar das versões 
tradicionais de apresentação de informação serem menos exigentes e conduzirem a 
melhores resultados. 

16 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Há três resultados gerais relativamente a este trabalho que merecem uma análise mais 
sistemática e exaustiva. 

Em primeiro lugar, o facto de nenhum dos grupos de sujeitos que interagiram com 
diferentes versões de apresentação de informação se superiorizar em relação aos restantes 
em relação às aprendizagens mais profundas (Kintsh & Kintsh, 1996), aquela que deriva da 
conexão entre proposições e do estabelecimento de inferências ao nível da macroestrutura 
da informação (Kintsh & van Dijk, 1978; van Dijk & Kintsh, 1983). 

Os resultados obtidos a este nível, e uma vez que a segmentação ou fragmentação da 
informação era idêntica nas quatro versões de apresentação de informação, permitem 
afirmar que a excessiva segmentação da informação ao nível dos textos expositivos, como 
era o caso neste estudo, dificulta o processo de estabekcimento de conexões entre frases e 

proposições e impede a integração num só conjunto de partes apresentadas em diferentes 
páginas de texto. 

A excessiva segmentação da informação se, por um lado, facilita a memorização 
reprodutiva da informação, vai, por outro, dificultar o processo de construçào da 
compreensão e do significado da informação. 

Os sucessivos saltos para novas páginas de informação, em termos de versões de 
354 apresentação de informação lineares e não-lineares" consumem recursos cognitivos 
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importantes (POlS os sujeitos necessitam de saber o seu posicionamento na estrutura da 
informação). 

A navegação na informação impede que esses mesmos recursos sejam utilizados para 
resumir as ideias de cada página .Q estabelecer conexões entre a informação apresentada em 
sucessivas páginas f. integrar os diversos resumos num só conjunto, ao níve1da 
macroestrutura, que permite a construção da compreensão e do significado da informação. 
Em segundo lugar, outro dos resultados importantes de analisar é o facto de o desempenho 
dos sujeitos ao nível das aprendizagens mais superficiais diminuir com a introdução de 
elementos dinâmicos (as imagens que acompanham os textos, neste caso) ou interactivos 
(a não-linearidade da informação, neste caso). 

Quanto mais se afasta dos formatos tradicionais e convencionais de apresentação da 
informação, mais a versão de apresentação da informação dificulta o desempenho dos 
sujeitos nas aprendizagens reprodutivas. 

Assim, os resultados sugerem que o acréSClffiO das eXlgênelas cognitivas quer para 
processar, em simultâneo, informação textual e informação visual, quer para navegar na 
informação e na estrutura da informação, retira recursos cognitivos essenciais para o 
processamento da informação, mesmo aos níveis mais básicos da mera memorização 
reprodutiva dos saberes. 

Em terceiro lugar, outro dos resultados encontrados neste trabalho refere-se às diferenças 
nos níveis de satisfação obtidos pelos sujeitos na interacção com a informação e com o 
sistema de apresentação da informação consoante se vão introduzindo elementos dinâmicos 
(as inagens, neste caso) e interactivos (a não-linearidade da informação, neste caso). 

Assim, quanto mais dinâmico e interactivo é o formato de apresentação da informação, 
maior nível de satisfação é induzido aos sujeitos que interagem com a informação. 
Desta forma, as versões de apresentação de informação mais dinâmicas e interactivas, 
comparativamente com as versões menos dinâmicas e mais tradicionais, pruporcionam, em 
simultâneo, maior satisfação e menores desempenhos nas aprendizagens superficiais. 
Este aparente paradoxo pode explicar-se através da sobrecarga cognitiva (Concklin, 1987) 
ou n~ gativa (Thüring et aI., 1995) exigida pela navegação em sistemas hipertextuais de 
apresentação da informação. 

Muitos recursos cognitivos essenciais à aprendizagem vão ser mobilizados para a tarefa de 
navegação na informação e na estrutura da informação (e esta explicação é especialmente 

válida para analisar as diferenças na aprendizagem superficial entre a versão não linear e as 
versões impressa e linear sem imagem). 355 
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Outra explicação, especialmente para analisar as diferenças na aprendizagem superficial 
entre versões sem imagens e com imagens, é o interesse emocional suscitado pelas imagens, 

sem contrapartidas em termos de interesse intelectual (Harp & Mayer, 1997). 

As imagens exercem um forte apelo emocional, apelo esse que interfere com a tarefa de 

aprendizagem, pois os recursos cognitivos vão ser canalizados para a apreensão da 

informação emocionalmente interessante, em detrimento da informação com interesse 

.in telectual. 

17. CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste trabalho relacionam-se com as características intrínsecas dos 

sistemas hipertextuais de apresentação de informação, como rede de blocos, nós ou 

páginas de informação relacionados entre si por intermédio de ligações, pois algumas da" 

características da apresentação da informação hipertextual podem influenciar 

determinantemente os processos de aprendizagem, quer os mais superficiais, quer os mais 

profundos e de compreensão do significado da informação. 

.Esta investigação revelou a influência da segmentação da informação no desempenho de 

tarefas relacionadas com a aprendizagem profunda do significado da informação (a 

macroestrutura da informação - Kintsh & van Dijk, 1978; van Dijk & Kintsh, 1983). 

A excessiva segmentação da informação em todas as versões de apresentação de 

informação, impediu a construção do modelo da situação (K.intsh & van Dijk, 1978; van 

Dijk & Kintsh, 1983) ou do modelo mental da informação apresentada (Thüring et aI., 
1995). 

j\ distribuição de informação relacionada por diferentes págmas facilita o processo da 

aprendizagem mais superficial, em termos de recordação e de reconhecimento (K.intsh & 

Kintsh, 1996), tal como Dee-Lucas (1995) já tinha demonstrado. 

Mas essa mesma distribuição dificulta o processo de conexão entre dois conjuntos de 

informação, impede o estabelecimento de conexões inferenciais entre proposições e 

dificulta o processo de construção da compreensão (Kintsh & van Dijk, 1978; van Dijk & 

Kintsh, 1983; Vora et aI., 1994). 

Assim, a excessiva segmentação da informação, qualquer que seja o formato de 

apresentação da informação, impede o processo de estabelecimento de conexões entre 

frases, proposições e ideias distribuídas por diferentes páginas de informação, com 

consequências em termos da compreensão profunda do significado da informação, 

356 independentemente da orientação de estudo dos sujeitos. 
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()s s.istemas mais tradicionais e lineares de apresentação da informação (versões impressa 
e linear sem imagem) proporcionam melhores desempenhos nas aprendizagens 
superficiais, pois os sistemas mais dinâmicos (com imagens) e, especialmente, mais 
interactivos (versão não linear), ao serem mais exigentes cognitivamente, utilizam recursos 
mentais necessários mesmo para aprendizagens mais básicas de memorização, para 
reprodução, da informação. 

No entanto, os niveis de satisfação induzidos pela interacção com sistemas mais dinâmicos 
e interactivos são superiores aos niveis de satisfação proporcionados pelos sistemas mais 
convencionais, sem imagens e lineares de apresentação da informação. 

Desta forma, o aumento da satisfação induzido pela interacção com sistemas mais 
dinâmicos e interactivos, para além de não possuir uma contrapartida directa e 
proporcional em termos das aprendizagens, contribui também para os menores 
desempenhos desses sistemas, porque a interactividade compete pelos escassos recursos 
cognitivos necessários para as tarefas de aprendizagem. 

Desta investigação resultam duas recomendações para a concepção de sistemas hipermédia 
de aprendizagem e instrução: 

o grau de segmentação da informação deve ser o necessário de forma a não impedir a 
aprendizagem profunda. 

Se uma maior segmentação poderá facilitar as aprendizagens mais superficiais de 
reconhecimento e recordação da informação (Dee-Lucas, 1995), é desejável que seja 
implementada uma menor segmentação da informação, como forma de aumentar a 
coerência global da informação, ao nivel da rede de informação (Thüring ct aI., 1995). 

Esse menor grau de segmentação não dificulta a interacção com sistemas hipermédia, pois, 
como .t\iielsen (1997b) refere, para os leitores da Web não é problemático desenrolar 
páginas longas de informação (isto é, com reduzido grau de segmentação). 

o dinamismo e a interactividade da informação devem ser concebidos em graus adequados 
para não interferir no desempenho de tarefas de aprendizagem. 

Os sujeitos poderão ficar fascinados pelo dinamismo e interactividade da informação,
 
obrendo reduzidos desempenhos nas tarefas de aprendizagem.
 

Desta forma, a interacção com a informação em sistemas hipertexto de aprendizagem
 
deverá ser concebida tendo em atenção este factor.
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Comunicação apresentada no 1° Forum de Investigação e Intervenção Psicológica no Ensino Superior. 
•\poio Psico-Pedagógico-Instituto Politécnico de Beja, 6 de Junho de 2001
 



Contributos da Investigação para o Apoio 
Psicológico e Pedagógico de Estudantes 
Universitários 

Graça Figueiredo Dias 

Apresenta-se uma panorâmica geral muito resumida das funções, objectivos e actividades 
do Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento (GAPA) da bculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

:\ comunicação centrar-se-á em seguida sobre os vários projectos de investigação levados 
a cabo por este Gabinete, perspectivando-os no contexto histórico da evolução do GAPA, 
c salientando-se apenas os resultados mais relevantes para o apoio psicológico e 
pedagógico. 

Agradeço à orgaruzação deste Forum o convite que me foi feito c congratulo-os pelo 
trabalho desenvolvido na criação do Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico do Instituto 
Politécnico de Beja. 

Foi-me solicitado que nesta comunicação desse uma panorâmica do Gabinete de apoio 
Psicológico e Aconselhamento (GAPA) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, e que me centrasse em seguida nos projectos de investigação 
desenvolvidos e suas repercussões para o apoio psicológico e psicopedagógico dos 
estudantes. Ao debruçar-me sobre o material que tinha, para seleccionar o que ia aqui 
apresentar, eu própria me espantei com uma constatação que a posteriori é óbvia, isto é, 
com o facto das investigações que nos tinham feito sentido, que pareciam importantes na 
época, traduzirem a história da evolução do GAPA e também a história da evolução da 
envolvente institucional, ou seja, a mudança das problemáticas do Ensino Superior, a 
algumas das quais, de algum modo, um Gabinete de Aconselhamento deverá contribuir 
para dar resposta. 

Nesta perspectiva histórica, o sentimento mais relevante que tive foi "Como tudo mudou 
nestes 18 anos!" 

Relativamentdt...E.CI a mudança tradnz-se...eill.-passar de-cerea-de 1Ofu.s.tudantes_ern_83/84 

para 5500 em 2000/2001, de 10 licenciaturas para 17. 
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Y1as, mais importante que isso, no que diz respeito ao Ensino Superior em geral, há que ter 
em conta a Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, que torna o ensino obrigatórià até 
ao 9° ano, e o Diploma de 1992 que define o sistema de avaliação do Ensino Básico. Anos 
mais tarde o Ensino Superior ressente-se, chega até ele a onda de choque provocada por 
estas alterações - assiste-se a uma democratização do acesso ao Ensino Superior mas, com 
ela também, o acesso de estudantes com uma formação académica mais deficiente, maior 
acesso de estudantes oriundos de meios sociais mais defavorecidos, maior incidência de 
psicopatologia entre os estudantes universitários, a qual não terá a ver apenas com a maior 
diversidade de população que acede ao Ensino Superior, mas também com o facto ria 
própria massificação do Ensino transformar a experiência universitária numa experiência 
muito mais stressante. 

É nesta perspectiva histórica que me proponho partilhar convosco o que fomos 
investigando. 

Mas, antes disso, vou dar a panorâmica actual do que é o GAPA. 

o GAPA foi criado em 1983, dependendo institucionalmente do Conselho Directivo pelo 
qual também é financiado. Além disso, no âmbito da investigação, depende ainda do 
Conselho Científico, inserindo-se actualmente esta vertente da sua actividade na Unidade 
de Investigação Educação e Desenvolvimento. Destina-se prioritariamente aos estudantes 
de todos os niveis da FCT, estando contudo também aberto a funcionários e corpo 
docente. 

As funções deste serviço são fundamentalmente: (1) aconselhamento psicológico e 
psicoterapia em grupo e individual dos estudantes, incidindo nas vertentes (a) 
pessoal! emocional, (b) educacional, vocacional e planeamento de carreira, e (c) 
intervenção em crise; (2) consultadona junto de funcionários e docentes. Tem como 
oijectivos: (1) o desenvolvimento, a prevenção e o tratamento psicológicos, assim como (2) 
a implementação de programas de investigação que permitem (a) uma reflexão sobre as 
actividades desenvolvidas e seus resultados, (b) a proposta de novas formas de intervenção, 
e (c) a integração do pensar e do fazer. 

No contexto acima descrito o GAPA desenvolve várias actividades, as principais das quais 
são sumarizauas na figura abaixo. 
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1 I
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- - ... 

[- LlgaçãO~~ _ __ _'] 
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Fundação Calouste
 

Gulbenkian - 1985-1986
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JNICT- 1987-1990 

Necessidade de Intervenção
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/
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DesempenhoAcadémico Superior(inlerunivcrsitário) 

Universitários CClFCTIUNL-1998-2000 Submetido PRAX1S 2001-2003 

JNICT -1991- 1996 

No âmbito da intervenção, o aconselhamento pessoal/emocional é feito individualmente 
utilizando uma abordagem psicodinâmica e desenvolvimentista; o aconselhamento vocacional é 
também feito individualmente, utilizando uma abordagem centrada cujo principal objectivo 
é a clariftcação de interesses e valores do estudante; o aconselhamento edttcacional é feito em 
grupo sendo a dinâmica de grupo a abordagem mais frequentemente usada e tendo as 
intervenções como base os contributos da psicologia cognitiva para a optimização das 
aprendizagens, a ultrapassagem da procrastinação e da ansiedade aos exames. Nu que se 
refere ao desenvolvimento pessoal, têm sido organizados workshops intensivos de 15 horas 
abrangendo a temática das relações interpessoais, nomeadamente no que respeita à 
resolução de conflitos, à capacidade de integração no grupo e à assertividade. Contribui-se 
também para facilitar a entrada no mercado de trabalho através da organização de 
workshops intensivos de 15 horas, sendo os seus objectivos a reflexão acerca da temática 
do recrutamento e selecção (elaboração de curricula, entrevistas de selecção, provas de 
avaliação psicológica) e dos problemas da inserção na urganização empresarial, tendo como 
linha de base os princípios da psicologia social e das organizações. Sempre que necessário, 

o GAPA recorre a especialistas externos para a realização/supervisão de certas 
intervenções em grupo. 367 
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.r\inda no âmbito da intervenção, existe uma vertente de ligação com serviços dentro e fora 
da Faculdade, tais como a Associação de Estudantes, Conselho Pedagógico, Conselho 
Directivo, Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, Serviços Sociais e Serviços Médicos; 
e uma vertente de consultadoria, com docentes e funcionários, por exemplo para discutir a 
situação de um aluno em risco; finalmente, no âmbito da prevenção, publica artigos vários 
no jornal dos estudantes e divulga outros através da página do serviço na Internet sobre 
questões psicológicas, desenvolvimentais e académicas, de interesse para os estudantes. 

No âmbito da investigação, o trabalho realizado tem privilegiado a avaliação das 
intervenções individuais (1985-1990), o estuJo das necessidades de intervenção (1991
1996), a análise do papel de certas variáveis motivacionais no desempenho escolar, bem 
como do impacte das intervenções educacionais no desempenho académico (1998-2000). 
Finalmente, o GAPA colabora na formação de psicólogos através do fornecimento de 
estágios curriculares de psicologia clínica e mantem ligações e colaboração com serviços 
congéne.r:es--illLcionais_Çnn...ârnbito_c1.<LREde-de....S.eDLiços-.de-.Aconselhame.nto Esico.l.ógico-u'Q 
Ensino Superior - RESAES) e estrangeiros (no âmbito do Forum Européen d'ürientation 
Académigue - FEDORA). 

Mais detalhes sobre as actividades do GAPA podem ser encontrados na página do gabinete 
na Internet no endereço www.fct.unl.pt/aluno/licenciatura/apa e nos re1atórios anuais de 
actividades. 

Relativamente a recursos humanos, o GAPA conta actualmente, para além da sua 
responsável (Investigadora Principal da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa e doutorada em Psicologia) e de uma Assistente 
Administrativa, com o equivalente a 2.5 psicólogos que, contudo, não pertencem ao quadro 
da instituição, o que torna sempre instável e precária a elaboração de planos de actividades 
e a sua continuidade. 

Nem sempre o GAPA funcionou assim ... No início o GAPA teve bastantes limitações no 
seu funcionamento. Por exemplo nos dois primeiros anos não tinha gabinete próprio, não 
tinha telefone, não tinha apoio secretarial. No terceiro ano esta situação mudou 
substancialmente. Nesses três primeiros anos o que fazíamos fundamentalmente era 
aconselhamento individual e foi desta actividade que nasceu o primeiro trabalho de 
investigação referido no transparente que se segue. 
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P I	 RIO 
Fundação Calouste Gulbmkian (1985-1986) 

Questc70 de partida 
- Saber a opinião dos esttldantes e afinar as intervenções 

- Riflectir sobr'e os dados recolhidos nas entrevistas 

M	 TODOLO.IA 

• Questionários anónimos enviados aos aJunos que tinham utilizado o	 GAPA 
em aconselhamento individual. 

• Análise de conteúdo das entrevistas individuais. 

RESULTADOS 

• A maioria dos alunos sentiu-se ajudado e valorizaram sobretudo: 
- o aumento da auto-confiança e da compreensão de si próprios; 
- a melhoria das relações interpessoais; 
- a clarificação dos seus objectivus de vida c valores; 
- o aumento da confiança no prosseguimento do curso. 

• As mudanças são mais nitidas para us	 alunos com mais de 9 entrevistas e 
classificados segundo o D5MIII como Código V 

Dias, G. F (1988). Psicoterapia breve a estudantes universitários. Psico/agia, 6,29-46 

Com este estudo, muitos outros resultados, além dos referidos, foram obtidos sobre o 
funcionamento do Serviço, nomeadamente: 

• sobre a compreensão e a competência percepcionada do terapeuta 
• se voltariam em caso de necessidade 

• se enviaria amigos ao GAPA 
• se tinham colegas que necessitavam de apoio psicológico e não procuravam o 

GAPA e porquê 
• outras opiniões sobre o funcionamento do Gabinete através de questões abertas. 

o segundo projecto de investigação foi um refinamento do anterior. Entretanto 

começámos em 86/87 a organizar workshops sobre as estratégias de estudo que, 
posteriormente, como adiante veremos, vão dar lugar a outra linha de investigação. 369 
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PSICOTERAPIA BF{ U·[ UNIVERSITA lOS 
JNICT (1987-1990) 

Questão de partida: Como se relacionam o ponto de vista dos estudantes e o ponto de vista do 
terapeuta? 

METODOLOGIA 

• Notas do terapeuta sobre o decurso da terapia. 
• 5ntrevistas semi-estruturadas efectuadas por um terapeuta "cego", nunca 
antes de três meses após o término do aconselhamento. 

• Estudantes com mais de três sessões e não seguidos por psiquiatra. 
•	 Análise de conteúdo a partir de categorias:
 

- definidas na entrevista semi-estruturada;
 
- emergentes pela leitura das entrevistas.
 

RESULTADOS 

• As pnnclpais razões recordadas pelo estudante para procurar ajuda 
foram dificuldades pessoais e interpessoais. 
• Houve um acordo substancial entre o tipo de dificuldades recordadas pelo 
estudante	 e as notas da 1a entrevista do terapeuta, apesar do pedido explícito 
inicial poder ser diferente e reportar-se a uma problemática acessória. 

• A maioria dos estudantes referiu ter havido um aumento da sua auto-estima 
e da compreensão de si próprios. 
• Não foi encontrada relação entre a gravidade das dificuldades iniciais (referidas 
pelo terapeuta) e quer o número de sessões quer os resultados experienciados pelo 
estudante. 
, O número de sessões e os resultados parecem dependentes 
fundamentalmente da motivação e expectativas dos estudantes. 

Dias, G. F. & Almeida, M. J. V (1991). Psicoterapia breve a estudantes 
universitários - Relatório Final. ]NICT. 
Dias, G. F. (1994/95). Psicoterapia breve a estudantes universitários: Alguns resultados 
exploratórios junto de uma população portuguesa. Cadernos de 
Consulta Psicológica, 10/11, 67-77. 
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o terceiro projecto de investigação traduz a evolução que se foi processando na nossa 
forma de intervenção. De facto, nos primeiros anos esta metodologia inscrevia-se num 
referencial de psicoterapia hreve dinâmica em que tentávamos identificar um conflito 
central e a partir dele combinar com o estudante, à partida, os objectivos do 
aconselhamento e o número de sessões. Mas, quer os resultados da investigação anterior, 
quer a experiência de intervenção, foram-nos conduzindo cada vez mais para uma 
perspectiva desenvolvimentista do aconselhamento (num quadro psicodinâmico). De facto, 
quando rdlectiamos sobre as histórias destes jovens que nos procuravam, apercebemo-nus 
de como frequentemente as suas queixas e dificuldades eram claramente compreendidas à 
luz das tarefas psicológicas normativas desenvolvimentais do fim da adolescência e da 
juventude, apenas ampliadas por uma história de vida mais difícil, por ambientes familiars 
mais disfuncionais, ou apenas pelo afastamento súbito da família, ou por condições 
socioeconómicas mais desfavorecidas. E quando a terapia era focalizada na ultrapassagem 
das dificuldades normativas desenvolvimentais actuais, com a integração possível do 
passado com o presente, numa continuidade histórica que permita reforçar o sentimento 
de identidade, e focalizada também na inevitabilidade da incerteza e do esforço que o 
caminho para a maturidade adulta implicam, a eficácia terapêutica era manifesta, 
reflectindo-se no aumento da esperança, da auto-estima, da auto-aceitação, da auto
compreensão, do rendimento escolar. 

As constatações anteriores !Cvaram-nos a questionarmo-nos sobre até que ponto 
existiriam, na generalidade dos jovens universitários, dificuldades desenvolvimentais 
semelhantes às dos jovens que nos procuravam em aconselhamento, e de que modo elas 
influenciariam também o seu bem-estar psicológico. Esta foi a questão de partida do 
projecto. 

Os dois transparentes que se seguem sumarizam alguns resultados deste projecto mais 
relevantes para o aconselhamento. 
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NECESSIDADE Df INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA PARA 
O DESENVOLVIMENTO De SElF EM ESl UDANTES UNIVERSITÁRIOS 

JhJa (1991-1996) 

Pressuposto de partida 

o aconselhamento pessoal/ emocional evidencia qtte,frequentemente, (IS preocupações que os estudal/tes 
trazem para o aconselhamento podem ser compreendidas no registo das dificuldades na resolução das 
tarejas desenvolvimentais normativas da transição da adolescência para a adultícia. 

Questão de partida 

Existirão, na ;;eneralidade dosjovens universitários, dificuldades desenvolvimentais semelhantes às dos 
jovens que procuram aconselhamento? De que modo elas influenciam o seu bem-estarpsicológico? 

TAREFAS DESENVOLVIMENTAIS OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO 

- Separação psicológica em relação aos progenitores 
- Construção da Auwoomia I Instrumentos construídos com base nas 
~ Capacidade para eSUl.belecer prc-ocupações veiculadas pelos estudantc:-õ 

relações de intimidade amorosa em aconselhamento 

- Consolidação da auto-estima 

AMOSTRA 
1° estudo - 530 estudantes de 7 estabelecimentos de Ensino Superior de Lisboa 
2° estudo - 337 estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL 
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ALGUNS RESULTADOS MAIS RELEVANTES PARA O ACONSElHAMEN O 

• Existe uma associação forte entre as tarefas desenvolvimentais e entre estas e o bem
estar psicológico. 

• Relativamente à construção da autonomia, a dimensão mais relevante que emergiu foi 
a capacidade de projecção no futuro. 

• Existe uma forte associação entre os resultados académicos e, quer a capacidade de 
projecção no futuro, quer o bem-estar psicológico. 

• Os estudantes que referiram ter procurado ajuda psicológica/psiquiátrica no último 
ano apresentaram lÚveis mais baixos 

- de bem -estar psicológico 
- nas dimensões da construção da autonomia 
- nas dimensões da capacidade para estabelecer relações amorosas. 

• Há diferenças importantes entre géneros e entre lÚveis socioeconómicos no modo 
como se relacionam entre si as tarefas desenvolvimentais. Em particular, para a 
capacidade de projecção no futuro e para a consolidação da auto-estima é 
particularmente lesivo o conflito interno na relação com 

- a mãe para os homens de NSE alto;
 
- o pai para os homens de NSE baixo;
 
- a mãe para as mulheres de NSE baixo.
 

Dia;, G. F. & Fontaine, A. M. (no prelo). Tarefas desenvolvimentais e bem-estar de 
jovens universitários. Fundação Calouste Gulbenkian. 

O quarto projecto de investigação nasce de uma preocupação crescente da instituição 
relativamente ao insucesso escolar. Insucesso escolar particularmente preocupante nas 
escolas de Engenharia em Portugal. O insucesso escolar só pode ser compreendido por 
uma visão sistémica de uma série complexa de causas. Mas, a experiência que fora sendo 
adquirida no trabalho em grupo sobre estratégias de estudo, motivação académica, 
apontava para a importância de algumas variáveis psicológicas no desempenho académico 
e foi isso que quisemos comprovar. Este projecto teve várias fases, mas o que é mais 
relevante no contexto desta comunicação é indicado nos três transparentes que se seguem. 
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Componentes motivacionais no adiamento do 
estudo e sucesso académico 

Conselho Científico FCT/ L'NL (1998-2000) 

Questão de partida 

Como se relacionam entre si e com o desempenho académico alguns dos jactores inf/uenciadore.: do 
sucesso académico que, por um lado eJlwgiram da investi;!,ação anterior, por outro, ressaltaram das 
intervenções em grupo sobre estratégias de estudo, adiamento do estudo, motiçào académica. 

Variáveis 

Variáveis desenvolvimentais 

• Capacidade de projecção no futuro 
• Auto-estima global 

Motivação académica 

• Auto-eficácia académica 
Atitudes em relação ao estudo 

• Resiliência académica 
• Isenção de procrastinação 
• Auto-eficácia académica 

AMOSTRA 

714 estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, 418 caloiros e 396 não-caloiros 

RESULTADOS MAIS RElEVANTES 

• Existe uma associação importante das variáveis académicas e desenvolvimentais 
entre si e com o rendimento académico 

• No que toca às variáveis académicas, as assoCIações mais importantes com o 
rendimento académico mostraram ser as da resiliência e auto-eficácia. Estas variáveis 
estão, por seu lado, associadas às variáveis desenvolvimentais (auto-estima global e 
capacidade de projecção no futuro) e todas estas associações sc revelaram mais fortes 
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para a amostra de não-caloiros. Para esta amostra foi mesmo possível ajustar um 
modelo teórico hipotético de relações entre variáveis, que considera que o rendimento 
académico é influenciado a montante por variáveis relacionadas com a resolução com 
sucesso das t~refas psicológicas normativas do jovem adulto, sendo mediado por 
variáveis mais directamente ligadas ao desempenho académico, como a resiliência e a 
auto-eficácia académicas. 

• Os resultados relativos à assoClação entre variáveis académicas e rendimento 
académico sugerem que há factores que são mais importantes para o sucesso 
académico no Ensino Superior do que no Ensino Secundário. 

• O facto de as associações entre variáveis desenvolvimentais e académicas ser mais 
elevada para os jovens mais velhos (não-caloiros) está de acordo com o espectável visto 
que, sendo a consolidação da auto-estima e a capacidade de projecção no futuro tarefas 
normativas fundamentais no fim da adolescência e início da adultícia, é natural que 
traduzam um desenvolvimento psicológico harmonioso dos jovens, que se repercutirá 
noutras dimensões da sua vida, nomeadamente no seu investimento nos estudos e, à 

medida que o jovem avança na idade adulta, a resolução deficiente das tarefas próprias 
desta fase da vida terá efeitos cada vez mais perniciosos, nomeadamente no 
rendimento académico. 

MODELO DE RELAÇÕES PARA A AMOSTRA DE NÃO-CALOIROS 

Resiliência 
académicaCapacidade
 

de projecção
 .63 
no futuro 

~ •.~~ 
Isenção de 

.67 ( 
procrastinação_ 

~ yl 
Auto-estima
 

global
 
Auto-eficácia~

1 

académica 
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IMPLICAÇÕES PARA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

• Cuidar da auto-estima dos alunos fracos 

• Objectivos mais próximos e limitados 

• Objectivos diferenciados 

• Proporcionar experiências de sucesso 

• Consciência de que o sucesso acarreta sucesso 

Dias, G. 1,: & Azevedo, M. (no prelo). Desenvolvimento psicológico, atitudes em 

relação ao estudo e sucesso acadl:mico. Aceite para publicação na Revista 
de Educação. 

Finalmente referirei os resuJtrados de uma avaliação mais objectiva das nossas oficinas de 

promoção de competências para o sucesso académico, realizada no ano lectivo 1999/2000. 

Participaram nesta oficina 22 estudantes do primeiro ano, segunda inscrição, com elevado 

insucesso escolar. Os resultados académicos no primeiro semestre de 1999/2000 foram 

comparados com os resultados de um grupo de controlo equivalente (no grau de insucesso, 

sexo, licenciatura). U transparente seguinte condensa o mais relevante deste estudo o qual 

consubstancia a utilidade deste tipo de oficinas. 

OfiCINA DE PROMOÇÃO DE CO 
O SUCESSO ACADÉM ,... 

(1999-2000) 

AMOSTRA 

Grupo
Cadeiras feitas no Experimenta!

10 semestre 1998/1999 

ENCIAS P RA
 
O DA INTERV NÇÃO
 

Grupo de 
Controlo 

ocadeiras 14 14 
1 cadeira 8 

8 
Total 22 22 
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RESULTADOS 

MÉDIA DO NUME-RO DE- CADEIRAS FEITAS 

Grupo Grupo de 
Experimental Controlo 

(N=22) (N=22) 
10 semestre 1998/1999 0.36 0.36 
3° semestre 1999/2000 1.95 1.00 

Conclusão: 
Existe uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos relativamente 
à media do número de cadeiras feitas 
Grupo que frequentou a Oficina: 
Correlação nota média / nO de presenças na oficina: r = .62 

Azevedo, M., Dias, G. F & Conceição, N. (2000). "Oficina de Aquisição e Promoção 
de Competências para o Sucesso Académico: Avaliação dos Sucessos e Insucessos da 
Intervenção". III Seminário de Investigação e Intervenção Psicológica no LflSino Sltperior 

Adaptação e Sucesso: Formas de Intervenção, 30 de Junho, Monte de Caparica. 
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Desenvolvimento Psicológico, Atitudes em 
Relação ao Estudo e Sucesso Académico 

Graça Figueiredo Dias 
Mário Azevedo 

Testaram-se as relações entre algumas variáveis psicológicas susceptíveis de influenciarem 
o rendimento académico (auto-estima, capaciJade de projecção no futuro, auto-eficácia 
académica e hábitos e atitudes em relação ao estudo) entre si, e com o rendimento 
académico. Instrumentos avaliadores daquelas variáveis, construidos ou adaptados pelos 
autores à população universitária portuguesa, foram aplicados a uma amostra de 714 
estudantes da FCT, 418 caloiros e 396 não-caloiros. 

Os resultados mostram que o rendimento académico está associado quer a variáveIS 
desenvolvimentais e de bem-estar psicológico, nomeadamente a auto-estima global e a 
capacidade de projectar o futuro, quer a variáveis mais directamente associadas ao 
rendimento académico, nomeadamente a resiliência e a auto-eficácia académicas. São 
discutidas as diferenças encontradas entre caloiros e não-caloiros no sistema de relações 
entre variáveis, as implicações dos resultados para a relação pedagógica e as pistas para 
futuras investigações que as questões deixadas em aberto por este estudo sugerem. 

1. INTRODUÇÃO 

Um grande corpo teórico e de investigação considera que o rendimento académico depende 
da capacidade de os estudantes utilizarem eficazmente estratégias de aprendizagem 
cognitivas, metacognitivas e de regulação de recursos como seja o tempo de estudo 
(Weinstcin & Mayer, 1986). O uso de tais estratégias depende, contudo, não só do 
conhecimento delas, mas também da motivação para as utilizar (palmer & G-oetz, 1988). Os 
estudantes podem, por exemplo, saber que devem organizar o tempo de mudo eficiente, 
manter as lições em dia, persistir no estudo e desenvolver interesse sincero pelas matérias, 
identificar os pontos importantes de uma lição, procurar esclarecer as dúvidas, mas não 
utilizar estas competências se o seu desejo de um desempenho eficaz não for suficiente. A 
aprenózagem depende pois, em grande parte, de factores motivacionais (Bouffard, 
Boisvert, Vezeau & Larouche, 1995; Pintrich, 1989; Pintrich & Schrauben, 1994). 

A motivação para estudar é função de uma série de variáveis analisáveis à luz de diversas 379 
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teorias sobre a motivação. Assim, à luz da teoria da aprendizagem social, a auto-eficácia (a 

crença do indivíduo de que consegue levar por diante "trajectos de acção necessários para 

lidar com situações antecipadas contendo muitos elementos ambíguos imprevisíveis e 

causadores de stress" (Bandura & Shunk, 1981, p.587 ) é determinante para que os 

estudantes não desistam perante dificuldades, o que tem sido comprovado por l:studos 

empíricos (e. g. Pintrich & Schrauben, 1994). 

Segundo a teoria motivacional de Nuttin (1985), a construção de relações significativas 

entre o self e o mundo é um aspecto básico do desenvolvimento humano. Estas relações 

traduzem-se em objectivos que são determinantes da acção, das expectativas e do valor 

associado a tarefas específicas. No início da idade adulta a projecção no futuro torna-se 

uma das tarefas desenvolvimentais mais importantes, exigindo a emergência de um plano 

e estilo de vida com objectivos realistas e um esforço deliberado na direcção de os alcançar 

(BIos, 197 9). A capacidade de ter uma perspectiva temporal com aspirações realistas parece 

ser importante para o bem-estar psicológico dos jovens (Nuttin, 1985). Rodriguez-Tomé & 

Bariaud (1987 ) constataram, além disso, uma associação positiva entre a capacidade de 

perspectivar o futuro e o sucesso escolar. Consideram, contudo, que a direcção de uma 

eventual causalidade entre os dois fenómenos pode ser recíproca. Por um lado, o sucesso 

escolar pode ser uina condição, entre outras, que contribui para enriquecer as perspectivas 

de futuro, enquanto que o insucesso pode contribuir para desorganizar essas perspectivas. 

Por outro lado, inversamente, na origem do sucesso escolar pode estar, entre outras causas, 

a necessidade de realização pessoal (que corresponde a uma perspectivação do futuro), a 

qual leva o indivíduo a mobilizar-se para realizações no presente (por exemplo, estudar), 

inserindo-se em objectivos a médio e a longo prazo. 

A. manutenção de uma auto-estima positiva é outra motivação básica do ser humano 

(Epstein, 19~7; Kohut, 1987; Rosenberg, 1985), e a sua consolidação, com uma aceitação 

realista de si próprio, é também uma tarefa fundamental no início da idade adulta (Kohut, 

1987). Uma associação positiva entre a auto-estima global l: o sucesso académico tem sido 

encontrada em várias investigações (e.g. l(inney & Miller, 1988). Acresce que alguma 

investigação empírica sugere que o mal-estar psicológico afecta o rendimento académico 

pelo seu impacto na motivação para aprender (Brackney & Karabenik, 1995). 

o trabalho de investigação e intervenção do Gabinete de Apoio Psicológico e 

Aconselhamento (GAPA) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da l.'niversidade 

Nova de Lisboa (UNL) tl:m contribuído com algumas pistas sobre alguns factores 

influenciadores de um adequado rendimento académico. Assim, num estudo englobando 

530 estudantes universitários oriundos de 7 Estabelecimentos de Ensino Superior de 

Lisboa, constatou-se que os estudantes com melhores rl:sultados escolares tinham uma 

380 maior capacidade de perspectivarem o futuro e maior auto-estima do que os estudantes 
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com piores resultados escolares (Dias, 1996). 

Ao lÚVel dos seminários organizados pelo GAPA sobre as estratégias de aprendizagem, 
tem-se verificado que alguns dos problemas mais frequentes nos estudantes que 
consideram o seu renclimento escolar fraco são: um certo sentimento de confusão e 
bloqueio perante a tarefa de estudar certas matérias yue lhes surgem como obstáculos 
intransporúveis; o acliamento sistemático do estudo; uma percepção de baixa auto-eficácia. 
Estas conclusões derivam não apenas das discussões com os estudantes em grupo, mas 
também da aplicação de instrumentos ainda em fase experimental (Azevedo, 1997). 

Note-se que se alguns estudos se debruçaram sobre a rdação entre variáveis motivacionais, 
atitudes perante o estudo e renclimento académico, raros são aqueles que se focam também 
nas variáveis motivacionais clirectamente associadas às tarefas desenvolvimentais do jovem 
adulto (como a consolidação da auto-estima e a capacidade de projecção no futuro), uma 
vez que os trabalhos que têm em conta estas últimas variáveis se realizam geralmente em 
paracligmas de investigação distintos daqueles em que se realiza a investigação sobre o 
rendimento académico. 

Em face do acima exposto, a presente investigação tem como objectivo aprofundar alguns 
factores influenciadores do sucesso académico que já emergiram como importantes no 
decurso da actividade quer de intervenção quer de investigação do GAPA. 

Assim, o presente trahalho pretende analisar as associações de algumas variáveIS 
psicológicas susceptíveis de influenciarem o rendimento académico (auto-estima, 
capaéldade de projecção no futuro, auto-eficácia académica, atitudes em relação ao estudo) 
entre si, e com o renclimento académico. 

No projecto de investigação de que resulta este trabalho tinha-se como objectivo recolher 
os ds.":os em dois momentos clistintos, no 10 semestre do ano lectivo e um ano depois, de 

modo a poder analisar não só a rdação entre variáveis nos dois momentos, mas também a 
sua capacidade preclitora do renclimento académico. Para tal, no primeiro momento os 
estudantes foram solicitados a construir um cócligo pessoal através de uma metodologia 
que conduziria, no segundo momento, à obtenção de um mesmo código, permitindo assim 
ü emparelhamento dos dados. 

Um ano depois enviaram-se cartas a todos os alunos inscritos no ano anterior nas cadeiras 
em cujas aulas teóricas os instrumentos tinham sido passados. Isto porque não se sabia que 
aluno~ estavam presentes na aula teórica em que foi feita a recolha de dados. Foram 

enviadas 2386 cartas, convidanJo os estudantes a durante uma determinada semana 
comactarem o GAPA para preencherem novamente os instrumentos. Apenas se 381 
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disponibilizaram 18 estudantes, o que inviabilizou a segunda fase do projecto. Esta é uma
 
dificuldade inerente aos estudos longitudinais.
 
O que se segue é pois resultado dos dados recolhidos na primeira fase da investigação.
 

2. METODOLOGIA 

A amostra é constituída por estudantes dos três primeiros anos de diversas licenciatu:as Ja 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Foi obtida através da 
permissão de vários Professores para recolher a informação na sala de aula e compreende 
714 estudantes, de idades entre os 18 e os 30 anos, com idade média 19.31 anos (DP = 
1.79), 418 caloiros e 396 não caloiros. A sua distribuição segundo o género e estatuto 
académico é indicada no Quadro 1. A maioria da amostra é caucasiana (99.3%). 

Amostra em Fttnção do Género e do Estatuto Académico 

Estatuto Académico 
____o 

----~ 

Género Caloiro Não-Caloiro Total 

Feminino 176 142 318 

Masculino 242 154 396 
- ---+

Total 418 396 714 

Os instrumentos foram passados numa única sessão cm diferentes salas de aula. Os 
estudantes foram previamente avisados sobre o estudo lJue estava a ser feito, os seus 
objectivos gerais - maior conhecimento do modo como os jovens encaram a vida 
académica - o regime de voluntariado e a garantia de anonimato e confidencialidade do 
estudo. A ordem de passagem dos instrumentos foi aleatória para anular, na amostra global, 
a influência das respostas a um instrumento sobn: as respostas a outro, à excepção das 
Informações Gerais que foram passadas em último lugar. O tempo de preenchimento do 
conjunto dos instrumentos foi entre 20 e 30 minutos. 

Instrumentos 

Fsca/a de Atlto-Estima de Rosenberg (Rosenberg, 1965) - Esta escala foi utilizada para avaliar a 
auto-estima global. Aprecia a experiência fenomenológica de valor que a pessoa atribui 

382 globalmente a si mesma (e. g. "globalmente estou satisfeito comigo próprio"; "por vezes 
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penso que nada valho"). Este instrumento (com apenas 10 itens) tem comprovada validade 

de constructo (Rosenberg, 1965, 197 9, 1985) e a sua consistência interna foi neste estudo: 

alpha = .83. O posicionamento dos estudantes a cada uma das questões foi avaliado numa 

escala de 4 pontos (concordo inteiramente, concordo, discordo, discordo inteiramente). 

Capacidade de Projecrão no Futuro (Dias & Fontaine, 1999) - Esta escala compreende 10 itens 

(e.g. "passo a vida a adiar decisões"; "tenho planos bem definidos quanto ao meu futuro"; 

"geralmente aquilo yue quero ser parece-me inatingível"). Os sujeitos respondem a cada 

item situando-se numa escala de tipo Likert de 4 pontos (concordo inteiramente, concordo, discordo, 
discordo inteiramente). Esta escala tem uma boa consistência interna (alpha de Cronbach de .82 

na presente investigação) e uma boa validade de constructo (Dias & Fontaine, 1999). 

Inventário de Hábitos e Atitudes em Relação ao "Cstudo (Azevedo & Dias, no prelo) - Este 

instrumento compreende três escalas, Resiliência Académica, Isenção de Procrastinação e 

Organização. Foram utilizadas apenas as duas primeiras escalas. A escala de Resilência 
Académica é constituída por 18 itens fraseados negativamente (e.g. "cu tiro notas fracas nos 

testes porque sinto dificuldades em pensar claramente e planear o meu trabalho num curro 

espaço de tempo"; "durante os exames eu esqueço nomes, datas, fórmulas e outros 

pormenores que na realidade conheço"; "não consigo concentrar-me perfeitamente 

porque passo por fases em que me sinto agitado, mal disposto ou em baixo de forma") e 

a sua consistência interna, avaliada pejo coeficiente alpha de Cronbach, foi neste estudo .84. 

escala Isenção de Procrastinarão é composta por 10 itens, uns fraseados negativamente e 

outros positivamente (e.g. "além das aulas, estudo todos os dias durante três horas ou mais"; 

"gasto demasiado tempo conversando, lenJo revistas, ouvindo rádio, olhando a televisão, 

indo ao cinema, ou ocupando-me de outros assuntos, com prejuízo para os meus estudos"; 

"mantenho as matérias em dia estudando os assuntos regularmente dia a dia"), e a sua 

consistência interna, avaliada pelo coeficiente alpha de Cronbach, foi neste estudo de .82. 

Auto-Eficácia Académica (Azevedo, 1997) - Esta escala compreende 24 itens uns fraseados 

negativamente e outros positivamente (e.g. "disponho de capacidades suficientes para ser 

bom aluno no meu curso", "mesmo quando estudo bastante, raramente tenho bons 

resultados", "quando me esforço o suficiente tenho bons resultados") e a sua consistência 

iuterna, avaliada pelo coeficiente alpha de Cronbach, foi neste estudo de .91. Os sujeitos 

situam-se em relação a cada item destas escalas numa escala do tipo Likert de 6 pontos 

(concordo inteiramenlf, concordo, concordo mais do qtle discordo, discordo mais do que concordo, discordo, 
discordo inteiramente). Informarões Gerais - Foi recolhida informação demográfica e 

informações sobre o percurso académico que permitiram nomeadamente determinar o 

Rendimento Académico, o qual foi avaliado de forma diferente para caloiros e não-caloiros: 

para os caloiros pela nota de entrada na C niversidade; para os não-caloiros pelo número de 

cadeiras feitas no ano lectivo anterior. 383 
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Modelo de Relações 

Propõe-se um modelo de relações entre variáveis desenvolvimentais, variáveis académicas 
e rendimento académico o qual é esyuematizado na Figura 1. As hipóteses que subtendem 
este modelo derivam directamente do trabalho de aconselhamento individual do primeiro 
autor, das intervenções de grupo sobre as problemáticas de estudo (com estudantes da 
FCT) do segundo autor e de um trabalho de investigação anterior (Dias, 1996) que também 
analisou as relações entre sucesso académico e variáveis de bem-estar e desenvolvimento 
psicológico. De facto, consideramos que estas variáveis influenciam a montante o 
rendimento académico pela sua repercussão noutras variáveis mediadoras mais 
directamente associadas com aquele desempenho, nomeadamente a auto-eficácia 
académica, e as atitudes em relação ao estudo, em particular a resiliência académica e a 
isenção de procrastinação. Não se trata do único modelo possível, mas apenas de um 
modelo que nos parece plausível, tendo portanto apenas um carácter exploratório. 

Neste modelo consideram-se as duas variáveis desenvolvimentais auto-estima global e 
capacidade de projecção no futuro como variáveis independentes, apesar de não serem 
independentes entre si. Presume-se que resultam provavelmente de influências exteriores 
ao modelo, as quais não serão testadas, mas tão só avaliada a relação entre as variáveis 
independentes, o que é indicado pela seta curva do modelo. 

A resiliência académica, a auto-eficácia académica, a isenção de procrastinação e o 
rendimento académico são consideradas variáveis dependentes. Certas variáveis 
dependentes têm também relações de causalidade entre elas. As relações previstas entre as 
variáveis são representadas por setas. A orientação das setas indica o sentido da inflllência 
prevista pelo modelo. 

Resiliência 
académica 

Capacidade 
de projecção 

no futuro 

Isenção de 
procraslinação 

Auto-estima
 
global
 1 

Auto-eficácia 
académica 

Rendimento 
académico 

hgura 1. Modelo teórico das 

relações entre variáveis 

desenvolvimentais, académicas 

e renclim nto académico 384 
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Assim, o modelo pretende especificamente testar as seguintes hipóteses:
 
1) uma auto-estima positiva e uma capacidade de perspectivar o futuro são condições que
 
contribuem para a resiliência académica do estudante, a sua capacidade de não adiar o
 
estudo e o seu sentimento de auto-eficácia académica;
 
2) a resiliência académica contriblú para a isenção de proscratinação e o sentimento de
 
auto-eficácia académica;
 

3) a capacidade de isenção de procrastinação influencia também o sentimento de auto

eficácia académica;
 
4) a resliliência académica, a isenção de procrastinação e a auto-eficácia académica são
 
fundamentais para o rendimento académico.
 

o assumir de um certo tipo de relação não significa a negação de outras relações de 
reciprocidade entre variáveis (por exemplo, entre o rendimento académico e a auto
-eficácia), mas somente que a relação testada no modelo seria de maior intensidade que a 
outra. 

o nosso objectivo é somente verificar a compatibilidade do modelo proposto com os 
dados empíricos. Note-se, contudo, que o modelo de relações não pode ser 
verdadeiramente testado com os nossos dados, dada a sua natureza correlacionaI. Os 
resultados do estudo podem ser ou não compatíveis com este modelo teórico. Assim, não 
se pode afirmar que os mesmos dados não poderiam ser igualmente compatíveis com outro 
modelo de relação. Este aspecto específico tem que ser testado em futuras investigações de 
carácter longitudinal. No caso concreto desta investigação foi tentada uma metodologia 
longitudinal que não foi possível levar a bom termo pelas razões atrás expostas. 

o modelo foi analisado pelo método das equações estruturais, testando um modelo de 
pista:. causais. Esta análise permite avaliar parâmetros representando as relações hipotéticas 
entre as variáveis empíricas, bem como indicadores da adequação do modelo teórico aos 
dados empíricos. esta análise foi utilizado o programa Linear Stmctura/ Relations (LISREL 
7.16; Jõreskog & Sõrbom, 1988). 

) . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

~SSOCJAÇÃO ENTRE VARIAVElS 

Num primeiro passo analisaram-se as correlações entre o rendimento académico e quer as 
variáveis académi:::as quer as desenvolvimentais. Como o rendimento académico foi 

avaliado de modo diverso para caloiros e não-caloiros, examinaram-se separadamente estas 
associações nas duas sub-amostras. 385 
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Os resultados são apresentados no Quadro 2. 
O O 

Correlações entre Rendimento Académico e Variáveis Académicas e Desenvolvimentais 

Rendimento Académico 

Caloiros Não-Caloiros 

Hábitos e Atitudes em Relação ao Estudo 

Resiliência .1547** .3185** 

Isenção de Procrastinação .1756** .1411 ** 

Auto-Eficácia .1588** .4195** 

Variáveis Desenvolvimentais 

Auto-Estima Global .0018 .1642** 

Capacidade de Projecção no Futuro -.0159 .1964** 

** p < .001 

Da análise deste quadro constata-se que: 

1) Relativamente às variáveis académjcas 

a) a isenção de procrastinação tem uma correlação fraca com o rendimento 
académico tanto para caloiros como para não-caloiros; 

b) a resiliência e a auto-eficácia académicas têm correlações fracas ccrn o 
rendimento académjco para a amostra de caloiros, mas correlações moderadas para a 
amostra de não-caloiros. 

2) Relativamente às variáveis desenvolvimentais, a sua correlação com o rendimento 
académico não é significativa para os caloiros, mas é significativa, apesar de fraca, para us 
não-caloiros. 

Num segundo passo analisaram-se as correlações entre variáveis académicas e 
desenvolvimentais, separadamente para as amostras de caloiros e não-caloiros. Os 
resultados são apresentados nos Quadros 3 e 4. 

386 
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Correlações entre Variáveis Académicas e Variáveis Desem)olvimentais para a Amostra de Caloiros 

Variáveis Desenvolvimentais 

Variáveis Académicas 
Auto-Estima 

Global 
Capacidade de 

Projecção o Futuro 

Hábitos e Atitudes em Relação ao Estudo 

Resiliência .4055** .4531 ** 

Isenção de Procrastinação .1725** .3305** 

Auto-Eficácia .5679** .5264** 

** p < .001 

Correlações entre Variáveis Académicas e Variáveis Desenvolvimentaispara aAmostra de Não-Caloiros 

Variáveis Desenvolvimentais 

Auto-Estima Capacidade de 
Variáveis Académicas 

Global Projecção o Futuro 

Hábitos e Atitudes em Relação ao Estudo 

Resiliência .5039** .5582** 

Isenção de Procrastinação .2064** .3191** 

Auto-Eficácia .5813** .5642** 

** p < .001 

Na sua globalidade, as variáveis académicas evidenciam uma correlação média com as 
variáveis desenvolvimentais sendo, as mais elevadas, as correlações entre a auto-eficácia 
académica e ambas as variáveis desenvolvimentais e, as menos elevadas, as correlações 
entre a isenção de procrastinação e essas variáveis. A comparação dos Quadros 3 e 4 
evidencia uma associação sistematicamente mais elevada entre variáveis académicas e 
desenvolvimentais no que respeita aos não-caloiros, relativamente aos caloiros. 

Os resultados obtidos sugerem-nos várias interpretações. Em primeiro lugar, discutiremos 
a associação entre variáveis académicas e rendimento académico e, em segundo lugar, as 

associações entre variáveis académicas e desenvolvimentais. 
387 
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A discussão que se segue pressupõe que as atitudes em relação ao estudo são características 
razoavelmente estáveis do individuo. De facto, só assim é possível interpretar a sua 
associação com o rendimento académico do ano anterior. Constatou-se uma fraca 

correlação entre isenção de procrastinação e rendimento académico, a qual poderá ser 
devida ao facto de a maioria dos estudantes adiarem o estudo e, por isso, melhores ou 
piores resultados escolares não serem decisivamente influenciados por essa atitude, mas 
sim por outras variáveis académicas. De facto, já se verificam associações mais relevantes 
entre o rendimento académico e, quer resiliência quer auto-eficácia académicas, sendo esta:; 
associações claramente superiores para a amostra de não-caloiros. Isto sugere que há 
factores que são mais importantes para o sucesso académico no Ensino Superior do que 
no Ensino Secundário. Isto porque o rendimento académico dos caloiros foi avaliado pela 
nota de entrada na Universidade, estando pois em jogo competências académicas 
adquiridas ao longo do Ensino Secundário, as quais podem ser, eventualmente, diversas das 
necessárias para o rendimento académico no Fnsino Superior. Ou seja, de entre as variáveis 
académicas analisadas, os nossos resultados apontam para serem a resiliência e a auto
eficácia académicas as mais determinantes do sucesso académico no Ensino Superior. 
Claro que, tratando-se de um estudo correlacional, não se pode determinar o sentido das 
influências, sendo portanto possível admitir que é o sucesso académico que influencia a 
capacidade de resiliência e o sentimento de auto-eficácia, ou mesmo que as influências se 
dão nos dois sentidos. 

Em segundo Jugar, as associações entre variáveis desenvolvimentais e académicas estão de 
acordo com o espec.:áveJ visto que, sendo a consolidação da auto-estima e a capacidade de 
projecção no futuro tarefas normativas fundamentais no fim da adolescência e inicio da 
adulticia, é natural que traduzam um desenvolvimento psicológico harmonioso dos jovens, 
que se repercutirá noutras dimensões da sua vida, nomeadamente no seu investimento nos 
estudos. E o facto de a associação entre um tipo de variáveis e o outro ser mais elevada 
para os jovens mais velhos (não-caloiros) reforça esta interpretação. Isto é, à medida que o 
jovem avança na idade adulta, a resolução deficiente das tarefas próprias desta fase da vida 
terá efeitos cada vez mais perniciosos. 

Modelo de Relações 

Dado que o critério adoptado para avaliar o rendimento académico foi totalmente diferente 
para caloiros e não-caloiros, o ajustamento do modelo aos dados foi analisado 
separadamente para as amostras de caloiros e não-caloiros. 

Não houve possibilidade de ajustar o modelo aos dados referentes aos caloiros. 

388 Contudo, um bom ajustamento foi encontrado para a amostra de estudantes nao
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-caloiros. Note-se que na análise as relações fracas entre variáveis são suprimidas, desde que 
o ajustamento do modelo aos dados se mantenha adequado, de modo a que o modelo seja 
tão simples quanto possível. 

Os resultados do melhor ajustamento obtido são condensados na Figura 2 e nos 
parâmetros apresentados no Quadro 5. No seu conjunto, um modelo mais simples do que 
aquele que tinha sido previsto ajusta-se aos dados empíricos. Efectivamente, não foi 
observada nenhuma influência clirecta entre quer a capacidade de projecção no futuro e a 
auto-eficácia académica, quer entre a resiliência académica e o rendimento académico ou 
entre a isenção de procrastinação e tanto a auto-eficácia académica como o renclimento 
académico. 

Figura 2. Resultados do modelo para a amostra de não caloiros 

.63 
Rendimento 
académico 

Auto-estima 
global .45 

.30 

Auto-eficácia
 
académica
 

Capacidade 
de projecção 

no futuro 

.20 

.44 

.21 

Isenção de 
procrastinação 

lUADRO 5 
MedidaJ do AjuJtamento do Modelo 

Medida 

Graus de Liberdade 

Chi-Square 

(p) 

Adjusted Goodness-oj-Fit Index 

Root Mean Square Residual 

Valor 

8 

8.93 

(.348) 

.975 

.026 
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Várias das nossas hipóteses foram confirmadas. Assim:
 

1) a capacidade de projecção no futuro influencia positivamente a resiliência académica e a
 

isenção de procrastinação;
 
2) a auto-estima global infulencia positivamente a resiliência e a auto-eficácia académicas;
 
3) a resiliência académica tem um efeito positivo quer sobre a isenção de procrastinação
 
quer sobre a auto-eficácia académica;
 
4) a auto-eficácia académica é determinante para o rendimento académico.
 

Contudo, alguns dos resultados obtidos não foram os esperados. De facto:
 

1) a auto-estima global parece influenciar de forma negativa, apesar de fraca, a isenção de
 
procrastinação;
 
2) a resiliência académica parece afectar o renclimento académico apenas inclirectamente
 
através do seu efeito sobre a auto-eficácia académica;
 
3) a isenção de procrastinação não tem neste estudo nenhum efeito clirecto ou inclirecto
 
sobre o rendimento académico.
 

Discutimos em seguida estes resultados tentando interpretá-los.
 

A maioria dos resultados está de acordo com várias das nossas hipóteses, confirmando a
 
hipótese global de que o rendimento académico depende a montante de variáveis
 
desenvolvimentais e de bem-estar psicológico, nomeadamente a auto-estima global e a
 
capacidade de projectar o futuro, sendo mecliado por variávels malS clirectamente
 
ass·ociadas ao rendimento académico, nomeadamente a resiliência e a auto-eficácia
 
académicas.
 

Quanto aos resultados inesperados, em primeiro lugar, sobressai o facto de a isenção de 
procrastinação não ter yualquer efeito clirecto ou indirecto no renclimento académico e ser 
negativamente influenciada peja auto-estima global. l Tma interpretação possível destes 

resultados é pensar que não são apenas os estudantes com insucesso escolar, e que 
recorrem às intervenções psicológicas e educacionais dO GAPA, que adiam 
sistematicamente o estudo (que era o nosso pressuposto inicial), mas todos os estudantes 
em geral da FCT, o que também está de acordo com a nossa interpretação dos resultados 
correlacionais anteriormente discutidos. Esta hipótese interpretativa é compatível com o 
sistema de avaliações na FCT, em que é privilegiado o exame final em detrimento da 
avaliação contínua e/ou por testes no decurso dos semestres. Assim, sendo o adiamento 
uma atitude genérica dos estudantes, não é determinante para o sentimento de auto
-eficácia, nem para o. renclimento académico. Esta interptretação permite também 

390 compreender que possam ser os estudantes com maior auto-estima, e que portanto estão 



Desenvolvimento Psicológico, Atitudes em Releção 80 Estudo e Sucesso AcadémIco 

mais confiantes em si própnos, que tenham tendência para adiar mais o estudo. Mas 
também adiam mais o estudo, de acordo com as nossas hipóteses, aqueles alunos que face 
ao estudo se sentem bloqueados, confusos, etc, isto é, que têm menor tesiliência académica. 

:~m segundo lugar, o facto de a resiliência académica não afectar directamente o 
rendimento académico pode ser interpretado considerando que, dada a associação entre 
resiliência e auto-eficácia ser elevada (r = .72), o efeito directo daquela variável sobre o 
rendimento pode ser negligenciável. Isto no modelo que é proposto em que a auto-eficácia 
aparece como variável mediadora entre resiliência e rendimento académico. 

Finalmente, o facto de o modelo não se ajustar à amostra de caloiros, sugere que os 
recursos psicológicos que estão em jogo no sucesso antes da entrada para a universidade 
podem ser muito diferentes daqueles que influenciam o desempenho no meio universitário. 
Assim, por exemplo, em idades mais jovens pode não ser importante para o sucesso 
académico a capacidade de perspectivar o futuro e, num ambiente mais estruturado como 
é o do Ensino Secundário, não serem tão determinantes variáveis como a resiliência 
académica e o sentimento de auto-eficácia. 

4. CONCLUSÃO 

o estudo da associação de algumas variáveis académicas e desenvolvimentais entre si e com 
o rendimento académico confirmou globalmente as nossas hipóteses. No que toca às 
variáveis académicas, as associações mais importantes com o rendimento académico 
mostraram ser as da resiliência e auto-eficácia. Estas variáveis estão, por seu lado, 
associadas às variáveis desenvolvimentais (auto-estima global e capacidade de projecção no 
futuro) e todas estas associações se revelaram mais fortes para a amostra de não-caloiros. 
Para esta amostra foi mesmo possível ajustar um modelo teórico hipotético de relações 
entre variáveis, que considera que o rendimento académico é influenciado a montante por 
variáveis relacionadas com a resolução com sucesso das tarefas psicológicas normativas do 
jovem adulto, sendo mediado por variáveis mais directamente ligadas ao desempenho 
académico, como a resiliência e a auto-eficácia académicas. 

o estudo efectuado tem várias limitações, como sejam: a amostra não ser aleatória e 
portanto os resultados obtidos não serem generalizáveis à população universitária 
portuguesa; o plano de observação ser transversal e por isso, relativamente ao modelo de 
relaçãc entre variáveis proposto, apenas podemos afirmar que ele é compatível com os 
nossos dados empíricos, a sua confirmação exingindo estudos futuros longitudinais; o 

hcro Je se ter utilizado para a recolha de dados uma metodologia de questionário por auto

relato, o que limita a informação recolhida às percepções conscientes subjectivas dos 391 
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indivíduos sobre eles mesmos, ao que desta percepção estão dispostos a revelar, à sua 
honestidade e disponibiliJade para o fazerem. 

Contudo, cremos ter obtido resultados interessantes, a ser confirmados e aprofundados em 
outras investigações, nomeadamente de carácter longitudinal c com estudantes de outros 
estabelecimentos do Ensino Superior. Os resultados deixaram em aberto algumas questões 
apontando pistas para futuras investigações. Assim, seria importante verificar se o impacto 
da isenção de procrastinação nos resultados escolares é diverso para cadeiras utilizando 
testes e trabalhos ao longo do semestre e para cadeiras que utilizam apenas o exame final. 
Além disso, o estudo das diferenças dos resultados consoante o ano de licenciatura poderá 
fornecer indicações sobre precessos desenvolvimentais nas atitudes cm relação ao estudo 
no decurso da licenciatura. 

Para já os resultados obtidos têm implicações para a relação pedagógica, na medida em que 
sugerem que práticas pedagógicas em que os docentes se preocupem em estabelecer 
objectivos próximos, limitados e difen.:nciados e em proporcionar experiências de sucesso 
aos estudantes, poderão contribuir para o aumento da sua resiliência e auto-eficácia 
académicas c, portanto, para o aumento do seu rendimento académico. 

EC EN OS 
Cm agradecimento é devido à Professora Doutora Anne Marie Fontaine que gentilmente 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a «Educação para a Cidadania» tem vindo a assumir uma importância 
crescente. Organizações como o Conselho da Europa e a UNESCO, Nlinistros da 
Educação dos países da união Europeia e numerosos especialistas em Ciências da 
Educação sublinham a importância desta nova vertente no ensino obrigatório, a qual surge 
já integrada nos currículos de diversos países europeus. 

Importa, por isso, questionar o que se entende por educação para a cidadania, questionar as 
suas metas e clarificar as suas dimensões curriculares. Importa, de igual modo, tentar 
compreender de que forma se entrecruzam a educação para a cidadania e as diferentes 
disciplinas do currículo, tendo em vista a necessidade de clarificar novas perspectivas de 
trabalho para os professores. Daremos especial relevo às questões que se relacionam com 
as dimensões curriculares da educação para a cidadania e à sua intercepção com a disciplina 
de Geografia que é, em Portugal, componente obrigatória do currículo do Ensino Básico. 
Neste contexto, estruturámos o nosso trabalho cm torno de três componentes essenciais: 
1) a apresentação de uma breve síntese dos pressupostos e princípios que fundamentam as 
modernas concepções de cidadania e de educação para a cidadania; 2) a análise dos 
contributos mais recentes do pensamento oriundo do campo da Geografia Cultural, 
especialmente no que se refere à sua abordagem a alguns dos conceitos nucleares da 
disciplina, tais como espaço e território; 3) a identificação das modalidades curriculares e 
dos caminhos metodológicos em função dos quais cremos se deve operar a renovação da 
educação geográfica, no quadro do incremento da educação para a cidadania. 

\ 

Globalmente, assumimos uma abordagem não estritamente racional e técnica da didáctica, 
por considerarmos que a planificação do processo de ensino e aprendizagem da Geografia, 
como de qualquer outra disciplina curricular, se deve estruturar não apenas pela 
necessidade de integração de componentes de natureza metodológica, mas incorporar a 

reflexão sobre os aspectos epistemológicos que lhes dão sentido. 
397 
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2. EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: UMA PRIORIDADE DOS 
SISTEMAS EDUCATIVOS 

As profundas mudanças tecnológicas, económicas, politicas e sociais que se fizeram ,emir 
nas últimas décadas têm dado origem ao crescimento exponencial de fenómenos de 
exclusão, de xenofobia e de racismo e ao aumento da violência, particularmente nas áreas 
metropolitanas das grandes cidades. Inserida na sociedade, a Escola não é imune a ·:;stas 
mudanças, visíveis num crescente mal estar sentido em muitos estabelecimentos de ensino, 
marcadas por um incremento dos actos de indisciplina e por vezes de violência praticados 
pelos jovens, pelo aumento das taxas de insucesso e abandono escolar, pelas más 
prestações escolares de um número significativo de alunos. 

Esta situação conduz-nos à necessidade de reequacionarmos o papel da educação e dos 
educadores, os quais se vêem, frequentemente, perante enormes dificuldades em criar um 
clima de aprendizagem positivo, despoletador de aprendizagens significativas. Deste modo, 
importa encontrar as metodologias de actuação educativa que, numa perspectiva de 
sucesso, conduzam a uma maior inclusão escolar e social dos jovens. 

A educação para a cidadania surge, neste contexto, como uma componente fundamental 
dos currículos escolares, já que com ela se pretende formar cidadãos conscientes e 
intervenientes que actuem de modo responsável no meio social onde se inserem e de qual 
as escolas são, naturalmente, parte integrante. 

Ao preconizarmos a necessidade de formar cidadãos conscientes e activos, devemos ter em 
atenção que o processo de tomada de decisões face aos problemas que a sociedade 
actualmente enfrenta, que se reflectem na vida de todos os cidadãos, implicará não só o 
acesso a um conhecimento cada vez mais abrangente dos diferentes tipos de fenónenos 
que nos afectam, mas também o desenvolvimento das capacidades necessárias para a 
tomada de decisões responsáveis, no contexto de uma sociedade democrática. 

Nesta perspectiva, a educação para a cidadania terá como missão o desenvolvimento 
pessoal e social dos jovens conducente á formação de cidadãos activos e conscientes, o que 
implica uma mudança de comportamentos do indivíduo em sociedaJe, com vista a uma 
maior coesão social (Ferreira e Alexandre, 2001). Deste modo, e educação para a cidadania 
deverá ser incrementada em diferentes dimensões, uma vez que implica o desenvolvimento 
de competências curriculares milito diversificadas que, no seu conjunto, armem os jovens 
dos instrumentos conceptuais necessários para a tomada de decisões contextualizadas. 

Duerr et ai. (2000) identificam três dimensões da educação para a cidadania. 1) uma 
398 dimensão cognitiva (aquisição de ideias, conceitos e sistemas); 2) uma dimensão social 
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(capacidade de praticar a democracia de várias formas e em todas as áreas e fases da vida; 
na escola, no ensino profissional, no ensino superior, no local de trabalho e em associações 
de voluntariado); 3) uma dimensão afectiva (reconhecimento e internalização de valores). 

Neste quadro, a própria cidadania é entendida como um interface onde se relacionam o 
Estado e a sociedade civil, o Governo e os cidadãos, a organização politica territorial e os 
seus membros (Eder e Giesen, 2001). As relações entre ambos os campos - a organização 
e o indivíduo - podem ser concebidas de diversas formas e descritas por modelos 
difelentes. Na maior parte dos casos é possível proceder à sua categorização em três 
grandes paradigmas: a) individualista, centrado nas garantias legais que asseguram a 
prossecução dos interesses e objectivos de cada sujeito; b) político, que promove o ideal de 
participação de todos no debate público; c) identidade colectiva, que liga a cidadania a uma 
cultura e tradição partilhadas. Em suma, a cidadania emerge assim como um conceito no 
qual se ligam as esferas do politico, do económico e da cultura. 

Da síntese destas concepções com as dimensões da educação para a cidadania já referidas, 
somos levados a concluir que esta deverá privilegiar não só os aspectos relativos ao acesso 
à informação, sobre o mundo actual, o funcionamento das instituições, os direitos e os 
deveres fundamentais dos cidadãos, mas também dar um especial relevo ao 
desenvolvimento de competências éticas e sociais, fundamentadas num conjunto de valores 
de carácter universal como, por exemplo, os proclamados na Carta dos Direitos do 
Homem. 

Não importa, portanto, tentar estabelecer uma hierarquia entre os conteúdos 
conhecimentos relativos ao mundo actual e aos direitos e deveres dos cidadãos numa 
sociedade democrática - e os comportamentos - condicionados pela experiência e pela 
necessidade de agir - pois consideramos que o acesso ao conhecimento é sempre 
indispensável para o processo de tomada de decisões conscientes. 

No entanto, se os aspectos relacionados com o acessso à informação podem ser 
restringidos no currículo de uma ou mais disciplinas consoante os desenhos curriculares 
implementados, entre as quais destacamos o papel primordial da educação geográfica, já o 
desenvolvimento das competências relacionadas com os comportamentos, as atitudes e os 
valores terão, necessariamente, que assumir um carácter transversal, reflectindo-se em cada 
uma das disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis de ensino e imbuindo 
a própria cultura das escolas. 

Deste modo, as competências definidas no contexto da educação para a cidadania deverão 

espelhar-se, claramente, não só em todos os aspectos do trabalho implementado pelos 
professores no contexto das disciplinas pelas quais são responsáveis, mas também, em 399 
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todas as outras actividades desenvolvidas no móo escolar, envolvendo os difen':<ltes 
agentes educativos: alunos, pais, funcionários e professores. 

Ura, se com a educação para a cidadania pretendemos formar cidadãos socialmente 
intervenientes, conscientes dos grandes problemas do mundo actual, habituados ao debate 
de ideias e à resolução de conflitos, somos impelidos a empreender uma alteração das 
práticas educativas, as quais terio que pôr os jovens perante situações concretas que lhes 
possibilitem o desenvolvimento das aprendizagens necessánas para que assumam uma 
maior participação na sociedade civil. 

No âmbito desta profunda mudança das finalidades e dos objectivos gerais dos sistemas de 
ensino e dos currículos, a educação geográfica pode vir a desempenhar papel central. Em 
primeiro lugar, se atendermos á tradição da disciplina na difusão das informações e dos 
saberes relativos a múltiplos fenómenos e processos da natureza e da sociedade, à e cala 
local, nacional e global. Em segundo lugar, porque as práticas de ensino e aprendizagem da 
Geografia desde há muito se apresentam como bons exemplos da recentragem do processo 
educativo no aluno e de valorização das metodologlas e estratégias de resoluçãc de 
problemas. 

Contudo, para que a função da educação geográfica se assuma plenamente no quadro da 
educação para a cidadania, no que respeita, nomeadamente, às suas componentes cUltural 
e ética, importa ponderar a redefinição de alguns Jos conceitos-chave da disciplina, 
apresentando-os não segundo uma formulação dogmática e pré-formatada, mas de acordo 
com os referenciais culturais, étnicos, políticos e ideológlcos à luz dos quais os sujeitos 
percebem o espaço e os processos que nele ocorrem. Para tanto, entendemos que as 
tendências recentes oriundas do campo da Geografia Cultural constituem um contributo 
fundamental. 

3 GEOGRAFIA E EDUCACÃO GEOGRÁFICA: A RENOVAÇÃO 
NECESSÁRIA . 

Do confronto das muitas definições de Geografia apresentadas em manuais escolares, bem 
como em textos e artigos de natureza filosófica e epistemulóglca, é possível reconhecer os 
problemas-tipo que constituem o núcleo duro da actividade do geógrafo: 1) a preocupação 
em determinar com rigor o posicionamento na superfície terrestre dos vários aspectos 
físicos e humanos; 2) o estudo das interrelações entre o homem e o ambienre natural; 3) a 
tentativa de identificação, no conjunto da superfície terrestre, do carácter distintivo de 
determinadas suhdivisões du espaço; 4) o estudo do ambiente, em resultado da interacção 

400 de elementos naturais e de elementos humanos que pela sua constância se podem 
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considerar como sua parte integrante. 

As manifestações públicas de contestação relativamente, por exemplo, a processos como a 
globalização, ou ao modo como alguns países desenvolvidos encaram a resolução das 
questões ambientais, mostram como é premente a discussão acerca da legitimidade Jas 
formas de participação e de debate político levadas a cabo à revelia dos orgãos e dos 
poderes instituídos. Com efeito, a emergência desses novos movimentos sociais apenas 
realça a dificuldade em aceitar uma concepção uniformizadora da realidade. 

Tais mmimentações não demonstram apenas o interesse de muitos grupos sociais pelas 
preocupações tradicionais da Geografia. Destacam igualmente, para além de rustintas 
concepções acerca do que deve, ou pode, ser o exercício da cidadania, em que mecl.ida 
podem ser cl.iferentes as suas representações sociais acerca desses processos, acerca da sua 
incicit:ncia espacial, acerca do modo como afectam o dia-a-dia dos cidadãos. Elas são 
também reflexo de formas de ler e encarar o \1undo fundadas em matrizes culturais e 
civilizacionais cl.ivergentes. Por isso, importa perceber o sentido que os grupos sociais 
atribuem aos processos de mudança socio-económica cm curso, tanto como aus seus 
reflexos na transformação dos espaços do quotidiano, definidos também em função dessas 
mesmas representações. Daí, em nosso entender, a importância de se compreender o 
fundamento cultural de um conceito nuclear da Geografia - o espaço - como ponto de 
partida para a renovação da educação geográfica. 

.J.l. ESPACO CLJL TURA RfPRES NTAC S SOCIAIS 

Nas décadas de 60 e 70 a Geografia valorizou a concepção do espaço como uma entidade 
abstracta. Embora facilitadora da construção de leis, de teorias e de modelos precl.itivos, ela 
acabou por conduzir os geógrafos para o estudo de fenómenos onde, na aparência, seria 
mais fácil o estabelecimento de generalizações. Mostrou-se, porém, incapaz de dar corpo a 
explicações plausíveis para muitos outros aspectos da realidade. Quase em simultâneo, o 
desenvolvimento de tendências alternativas, relacionadas com as perspectivas humanista, 
idealista, radical e espaço-temporal, parecem fazer ressaltar a ideia de um aparente caos, 
como se a Geografia tivesse percl.ido a sua orientação. Apesar de tudo, julgamos que é 
possível encontrar aí alguma coerência, confirmada aliás pela evolução recente da cl.isciplina 
a partir de finais da década de 80. 

Com efeito, no conjunto desses trahalhos aparecem diversas proposições sobre o objecto 
da Geografia, que a encaminham para a análise de um espaço ao qual se persiste em 
associar o adjectivo de geográfico, mas em cuja definição reencontramos a integração de uma 

componente natural e humana (Brunet, 1989; Christofoletti, 1989; Dolffus, 1989; 

Rochefort, 1989; Bailly e Ferras, 1996; Murphy e Johnson, 2000): 1) o espaço é considerado 401 



8. Educação e Cidadania 

uma criação humana, porque concebido como projecção no solo da sociedade que o criou; 
2) o espaço é gerado no momento em que a sociedade actua sobre o meio natural, 
modificando-o com o intuito de assegurar as condições que permitam a sua sobrevivência 
e com início num tempo ditado pela natureza; 3) porque a construção do espaço exige uma 
intervenção contínua da actividade humana, este é tido como um produto social resultante 
de uma sociedade que se organiza por forma a atingir determinados objectivos; 4) os 
elementos do espaço natural reencontram-se no espaço geográfico, embora sejam 
modificados e reestruturados segundo uma ordem desejada pelos grupos humanos. 

A significação que o homem atribui ao quadro natural depende de uma escala de valores 
a civilização tal como a definiram os geógrafos regionais clássicos - que decorrem, por sua 
vez, do tipo de utilização que o sistema social faz do espaço natural. Desse modo, o espaço 
geográfico nasce da projecção do sistema socio-cultural sobre o sistema ecológico, de uma 
projecção activa que o constrói conforme as exigências suscitadas por finalidades 
previamente fixadas (Christofoletti, 1989; Buttimer, 2000). l"'este contexto, a produção do 
espaço é um processo contínuo ao longo da história humana, da mesma forma que a 
sucessão no tempo desses modos de construção espacial é o reflexo das grandes fases de 
evolução histórica. 

Em qualquer momento histórico, a acção humana desenrola-se sobre um espaço no qual 
estão impressas as marcas de intervenções passadas, pelo que cada grupo social actua 
sobre um território recebido (Durand-Dastés, 1989), construindo-o em bases cujos 
contornos estão previamente definidos por influência de uma lógica social. Neste processo, 
são geradas toda uma série de interacções entre as sociedades, os seus poderes, as suas 
técnicas e esse mesmo espaço recebido (Murphy e Johnson, 2000). Sendo este o produto 
quer de factores naturais, quer da acção de gerações anteriores, a liberdade das sociedades 
humanas está limitada por essa herança, pelos constrangimentos inscritos no próprio 
espaço, pelo modo como são avaliadas as suas necessidades, pelos factores socio
económicos que conduzem a determinadas decisões. Esta tendência encontra-se 
igualmente patente no modo como se tem processado a redefinição do conceito de região, 
nomeadamente no que podemos considerar como a sua abordagem socio-espacia! 
(Alexandre, 1995). A renovação do estudo da região decorre do advento das ideologias e 
crenças territoriais (C/aval, 1984) ou, de uma forma mais genérica, de uma concepção pós
positivista para a explicação do específico (Gilbert, 1988). 

No primeiro caso, a abordagem geográfica remete para as dimensões simbólicas e intimas 

do espaço, interessando-se os geógrafos por tudo quanto implique a valorização, a 
apreciação e a memória dos lugares, mesmo que sem uma ligação a aspectos significativos 
do ambiente. Esta Geografia Regional reposiciona o homem - a pessoa humana - no 

402 centro das suas atenções, interrogando-se principalmente sobre o enraizame:lto e 
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identificação dos grupos sociais para com determinadas parecias do espaço e procurando 
fundamentar a sua origem em contextos religiosos, ideológicos ou culturais. 

No segundo caso, salienta-se o facto de a «nova» geografia regional apresentar uma 
natureza distinta das concepções clássicas, por pretender analisat os laços, mais complexos, 
que relacionam os homens com a natureza por via da sua acção em sociedade. Esta é 
encarada quer em termos politico-económicos, quer em termos culturais, emergindo então 
uma «geografia regional sacio-científica assente em novos pressupostos sobre a evolução 
da diversidade sacia!» (Gilbert, 1988: 214). 

A abordagem socio-espacial configura-se como uma forma de ultrapassar a bipolarização, 
conceptual e metodológica, entre o sistemismo e as concepções clássica e funcional 
(Ale andre, 1995). Pretende-se confrontar «as esfruttlras ao stgeito, o maCTO ao micro, ao 
comportamento indilJidual, o fechamento, o recorte unico, à fle>.--ibilidade, às sobreposições ele recortes, a 
manipulação de agregados estatísticos mal dominados ao conhecimento do investigador 
testemtlnha... o Estado ao procedimento ascendente ou ao sentido dos lugares» (Robic, 1986: 244). 
Independentemente das conotações que se possam atribuir a cada uma destas expressões, 
o que se pretende realçar é a complexidade do facto regional, a necessidade de se 
considerarem todas as variáveis que permitam repor o sujeito, actor social, no núcleo duro 
do estudo das regiões, de se realçar a importância do território enquanto espaço vivido. 
Trata-se, em suma, de uma Geografia que procura compreender como se põem em marcha 
os sistemas de valorização do espaço e respectivas territorialidades. 

Estas correspondem ao mesmo tempo às práticas e às aspirações, já que essas áreas vividas 
são também espaços imaginários. Todas as relações são codificadas por sinais, por rótulos 
que lhes dão um sentido, competindo à Geografia decifrá-los com o intuito de mostrar as 
ideobgias espaciais, os fundamentos dessas imagens e das respectivas práticas sociais. No 
seu conjunto, tais princípios alertam para a importância da noção de representação social 
na ahordagem da região e para a análise de alguns conceitos com os quais esta se pode 
relacionar: espaço-.rttporte, espaço de vida, espaço representapão e espaço vivido (Gumuchian, 1989; 
Baillye Ferras, 1996). 

3.2. A EDUCACAO PARA A CIDADANIA NO EN51I\JO DA GEOGRAFIA 

A revisão efectuada acerca do conceito de espaço geográfico, inscreve-se claramente nas 
actuais tendências da Geografia Cultural Çv1urphy e Johnson, 2000; Norton, 2000). Esta 
pode ser definida como o campo da Geografia através do qual se procura apreender o 
sentido das acções dos sujeitos e dos lugares que estes ocupam, propósito que pressupõe 

a análise e compreensão dos processos, das paisagens e das identidades culturais. O seu 
interesse recai no estudo da cultura como um mecanismo causal - especialmente a 403 
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expressão geográfica da cultura na paisagem - e, mais recentemente, na política cultural em 
termos de formação social e espacial da própria cultura. Evidencia uma preocupação com 
o local e o global, assim como um reconhecimento explicito de que os fenómenos 
emergentes à escala local se ligam a mecanismos e processos globais. Os reflexos destas 
concepções para o ensino da Geografia traduzem-se na elaboração de modelos curriculares 
construídos em torno do conceito de espaço social, em função do qual se podem identificar 
outros conceitos estruturantes da Educação Geográfica. A sua importância para o ensino 
da disciplina vem a ser pos.ta em evidência com crescente acuidade (Yent et o/', 1996; 

Lambert e Balderstone, 2000). 

Assentam no pressuposto que o espaço social é, independentemente da escala de análise, 
passível de localização e de diferenciação em subsistemas; possui uma organi'?flção; apresenta 
uma estrutttra e um modo de júncionamento; a distribuição dos fenómenos geográficos cria 
formas espaciais que é possível identificar. Esse espaço social organiza-se tendo por base um 
meio mais ou menos modificado pelos grupos sociais ao longo da história. É, nesse sentido, 
fruto da acção de actores: Estados, comunidades territoriais, empresas, indivíduos, etc., que 
desenvolvem estratégias de produção do espaço; por fim, a paisaJ!.em, o necessário elemento 
de subjectividade que permite as ligações ao espaço geográfico. 

Na mesma linha, :vfachon e Walkington (2000) põem em evidência que a Educação 
Geográfica e a Educação para a Cidadania, têm em comum o desenvolvimento de valores 
e atitudes, conceitos e capacidades. Entre os valores e atitudes comuns realçam os de justiça 
social, o de pertença a um lugar e a uma comunidade, empatia e respeito em relação à 
diversidade; entre os conceitos, os de interdependência, sustentabilidade, troca, lugar, 
diversidade cultural; e, entre as capacidades, as de espírito crítico, tomada de decisão e 
reflexão. 

Durante o processo de aprendizagem da Geografia os alunos devem ser encorajados a 
reflectir de uma forma crítica sobre a distribuição da riqueza e do bem-estar; a aprofundar 
o conhecimento da sua localidade e da comunidade onde vivem, da sua região, do seu país 
e do Mundo; a reflectirem sobre os problemas de carácter social, económico e ambiental 

que se verificam a diferentes escalas, da local à global e a procurarem soluções para esses 
problemas. Por exemplo, questões ligadas aos fenómenos de globalização e 
interdependência a nível mundial; às políticas de desenvolvimento e à necessidade de 
garantir um futuro às novas gerações através de um desenvolvimento sustentado; à 
crescente diversidade cultural das populações que residem numa localidade ou num país, 
diversidade que constitui um beneficio mas que dá muitas vezes origem a confrontos 
étnicos e religiosos, problemas esses que podem ser abordados na aula de Geografia. 

404 Os alunos serão conduzidos a recolherem informação relativa a esses problemas e 8 
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reflectirem sobre as possíveis soluções para os resolver. Condicionalismos de ordem social, 
económica, política ou ambiental, indispensáveis à tomada de decisões, devem ser 
igualmente analisados. As atitudes, os conceitos e as capacidades desenvolvidos durante o 
processo de aprenclizagem da Geografia são fundamentais para qualquer cidadão que 
participe de uma forma consciente e activa na resolução de problemas da sua localidade, 
da sua comunidade, da sua região, do seu país, ou mesmo dos que se fazem sentir à escala 
munclial. 

o processo de globalização constitui a este propósito um exemplo que consideramos 
integrador destas perspectivas e preocupações (Murphy e Johnson, 2000; Short, 2000). 
Embora se trate de um tema fulcral do debate centrado nos campos da política e da 
economia, o facto de pôr em confronto mundos e contextos civilizacionais distintos, alerta 
para a necessidade de se proceder ao seu reposiciunamento também na esfera da análise 
cultural das pessoas e dos lugares. Tanto a identidade como a paisagem são afectadas pela 
globalização, termo que referindo-se à integração funcional de actividades clispersas 
internacionalmente, não se traduz necessariamente numa subvalorização da importância da 
identidade dos espaços locais, mas realça, ao contrário, a existência de uma tensão crescente 
entre o global e o local. 

Os actos de destruição ocorridos a 11 de Setembro de 2001, que vitimaram milhares de 
pessoas nos Estados Unidos da América e que provocaram prejuízos incalculáveis, de 
ordem moral, ambiental e financeira, entre outros, põem em evidência algumas dessas 
realidades e problemas que anteriormente referimos: 1) o choque de culturas, a 
incompreensão cultural e religiosa, que sempre existiu, mas que apesar de todo o progresso 
no campo educativo, no que cliz respeito ao número de escolarizados e às enormes 
quantias gastas em programas de educação intercultural, está muito longe de estar 
resolvido; 2) os problemas de justiça social, pois as cliferenças entre países ricos e países 
pobres não têm vindo a diminuir, mas a acentuarem-se, provocando o ódio dos que se 
sentem oprimidos, relativamente àqueles que possuem quase tudo e aos símbolos desse 
mesmo poder - World Trade Center, Pentágono; 3) os problemas ligados, uma vez mais, à 
globalização e à interdependência, já que um drama tão grave como o ocorrido nos 
Estados Lnidos, perturba toda a ordem política e financeira a nível mundial e tem 
consequências imprevisíveis a nível social, económico e ambiental. Todavia, estes 
problemas não se fazem sentir unicamente à escala munclial, pois as consequências da 
incompreensão cultural e religiosa, da injustiça social, da globalização, se fazem sentir 
também às escalas nacional, regional e local. 

A Educação Geográfica pode dar uma contribuição muito importante para a formação dos 

cidadãos, levando-os a conhecer as realidades económicas e sociais; a reflectirem sobre as 
consequências a nível ambiental de um desenvolvimento não sustentado; a 405 
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compreendt:rem que o que existe de comum, soh o ponto de vista civilizacional, entre os 
povos, é muito mais importante do que aquilo que os diferencia e separa. 

Lm dos aspectos actualmente valorizado é igualmente a necessidade dos alunos, dos 
cidadãos, analisarem as consequências ao nível global, das actividades desenvolvidas a lúvel 
local, nomeadamente por via das suas próprias opções e acções. A participação dos alunos 
em actividades cívicas a nível local, considera-se também como indispensávc1 a uma 
cidadania activa (Ferreira, 2001). 

A Educação Geográfica permite mais uma vez que os alunos analisem, por exemph, as 
consequências a várias escalas de actividades económicas desenvolvidas localmente. Por 

exemplo, nas aulas de Geografia os alunos podem aprender conceitos económicos básicos, 
investigar problemas de ordem económica, analisar as consequências das suas opções e 
desenvolver as atitudes necessárias para uma participação responsável na vida económica 
(Kational Curriculum Council, 1990). 

No que diz respeito ao ambiente, poderão também adquirir através da Geografia 
conhecimentos sobre as relações entre ambiente e desenvolvimento, sobre temáticas 
ambientais, tais como: mudanças climáticas, diminuição da biodiversidade, esgotamento de 
recursos, degradação dos soJos, desertificação, desflorestação, organismos geneticamente 
modificados e segurança alimentar, secas, inundações, sobrepopulação, entre outros. Da 
mesma forma, através da resolução de problemas reais poderão desenvolver o espírito 
crítico, atitudes e valores, ficando deste modo mais aptos a participar activamente, como 
cidadãos, na tomada de decisões que tenham como objectivo um desenvolvimento 
sustentado. 

Questões sociais que envolvam problemas de xenofobia e de racismo poderão igualmente 
ser abordados na aula de Geografia, a distribuição da população a várias escalas, tendo em 
conta variáveis diversas, como a etnia, a língua, a religião, o rendimento familiar, as 
condições de habitação, o acesso à educação. Podem pôr em evidência diferenças sociais e 
económicas entre as áreas e territórios de contacto, espaços onde os problemas de 
confronto se põem com maior acuidade. 

Em suma, que currículo de Geografia pode contribuir para a Educação para a CiJadania? 
Consideramos que, em qualquer dos anos de escolaridade, os seus componentes 
estruturantes devem incluir: 1) temas que abordem aspectos de Geografia Física e de 
Geugrafia Humana, pois a mais valia que a disciplina pode dar relativamente a outras 
ciências sociais ou da natureza decorre do entrecruzar desses aspectos; não se nos afigura 
aceitável estudar, a) o desenvolvimento, sem ter em conta a conservação do ambiente, b) a 

406 sociedade, sem atender ao território entidade geográfica e suporte de identidade (Bailly e 



o Ensino da Geografia num Contexto de Educação para a Cidadania 

Ferras, 1996), c) a globalização, sem compreender os fluxos de bens, pessoas e informação, 
bem como a sua distribuição espacial; 2) o estudo de cada um desses temas a diferentes 
escalas, da local à global; 3) uma aprendizagem rigorosa dos conceitos básicos com eles 
relacionados; 4) o desenvolvimento de competências e capacidades como a reflexãu, a 
resolução de problemas e a tomada de decisões. 

Por outro lado, estratégias como o trabalho de grupo, o trabalho cooperativo e o trabalho 
de projecto, contam-se entre as muitas que poderão dar uma contribuição para a 
sucialização do aluno e para o desenvolvimento de uma participação democrática activa. Só 
deste modo a Geografia poderá contribuir para a Educação para a Cidadania, pondo em 
evidência a interdependência de todos os seres humanos e a dependência destes em relação 
ao ambiente e ao território. 

4 CONCLUSÃO 

Ao considerarmos indispensável que se implemente, nas escolas, uma aprendizagem 
prática da democracia estamos conscientes que tal nos conduzirá a reequacionar o próprio 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, no sentido de criar um ambiente mais 
democrático, mais inclusivo de todos os parceiros educativos. Por outro lado, teremos que 
empreender uma reformulação das práticas educativas, adequando-as quer às grandes 
metas do Sistema Educativo quer ao público escolar a que se destinam. 

Sem a pretensão de cobrir todo o campo conceptual da disciplina relacionado com a 
problemática em estudo, entendemos que a síntese efectuada em torno dos aspectos de 
incidência cultural permite destacar alguns dos traços epistemológicos mais importantes da 
Geografia actual, razão pela qual devem também ser incorporados no próprio conteúdo da 
educação geográfica. Destes destacamos: a concepção sistémica e consequente negação de 
todas as relações de causalidade linear; a concepção do espaço como entidade recebida e 
vivida; a influência das representações sociais no modo como os actores sociais se 
relacionam com o espaço, percepcionam os seus constrangimentos e decidem formas de 
intervenção e de organização. 

A aplicação do conceito de representação social ao campo da educação geográfica, tem 
sido objecto de análise aprofundada, não apenas por via da renovação epistemológica 
ocorrida na Geografia propriamente dita, mas também porque se afigura um contributo 
válido para a renovação conceptual e metodológica da disciplina na área educativa: uma 
forma de promover a alteração das práticas, de desenvolver novas estratégias de ensino e 
aprendizagem, de revitalizar a utilização dos recursos educativos tradicionais, ou de 

permitir a exploração de caminhos didácticos ainda subvalorizados. O eixo estruturante 
desta abordagem reside na alteraçãu dos modos de relacionamento na sala de aula, por 407 
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ruptura do tradicional triângulo professor-aluna-saber, passando-se a considerar o aluno 
enquanto actor [geográfico] no seu próprio processo de aprendizagem e não apenas como 
simples receptáculo de um saber previamente estruturado e organizado. 
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Preparing Teachers for Education for Citizenship: 
The Role of Reflective Seminars 

Manuela Ferreira 
Fernando AJexandre 

Branca Miranda 

The role of school is recognised to be very important for the development of Education 
for Citizenship. There is a need to give students opportunities to refkct upon their 
experiences as citizens at local level and to promote an active citizenship that implies 
participatory practices at schoollevel, thus giving students the chance to take part in school 
democratic decision-making and management. To implement this process of active 
citizenship in an effective manner it is also necessary to develop new teaching practices, 
such as co-operative practice and group work, experiential learning, co-management of 
projects and community involvement. Changes at schoollevel concerning Education for 
Citizenship are not possible without the active participation of teachers. ln order to 
promote their engagement we need to understand the way they conceive and define 
concepts like "education" and "citizenship", as well as the way they understand both theirs 
and students' role in school and in the community. This paper introduces the philosophy 
and the general organisation of a teachers' training process, whost objectives are to 
confront teachers with their own perceptions on citizenship and education for citizenship 
and srudents' perspectives, official statements and theoretical contributions. Irs expected 
results are the definition of new strategies for developing teachers' awareness regarding 
students' own conceptions about citizcnship and participatory democracy, as a way to 
induce changes in schools' teaching and learning practices, and to promote new strategies 
for tcacher training. 

1. INTRODUCTION 

Education for Citizenship has been considered a priorit) in the processes for curricular 
reform that are being conductcd fi the majority of European countries. ln the framework 
of integration and enlargement faced by the European Union, its importance is recognised 
by governmental entities, politicians, educators and by the majority of social actors. 
Although it is understood that citizenship is not exclusivcly developed through and by 
school, in this context, it is nevertheless considered to play an important role in terms of 

spreading information regarding the politicaI, social and economical organisation of each 
country, as well as concerning the rights and duties of citizcns. Still, besides the question 411 
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of knowledge it is also important for youngsters to have an opportunity to reflect uron 
their own experiences and action as citizens, as weli as to aliow their involvement in 
practices which promote active citizenship through their participation in decision-makiog 
and management processes within educational institutions. 

ln order to achieve an effectlve increase of active citizenship we need to develop new 
teaching and learning practices, the most important of which are: co-operative practice and 
group würk, experientiallearning, democratic decision-making, independent reasoning and 
criticaI awareness, development of effective communication skills, co-management of 
projects by participants, community involvement and negotiation and participation skills. 
By means of a research project calied POUTEM - Educatioft for Citizensbip: discourses and 
practices, a group of Portuguese researchers is trying to understand the type and nature of 
difficulties which, at School leveI, are mentioned and cxperienced by educational agents 
when applying the above mentioned forms of active citizenship. 

ln the context of School, as in other dümains, ali changes in terms of practices of 
education for citizenship are impossible without the active participation of teachers. But 
change cannot be produced in an automatic and immediate way just because governmental 
institutions, thc results of scientific investigation or the opinions expressed by specialists 
point towards new ways or cali om attention to the fact that new educacional needs are 
arising and that ir is essential to consider other contexts and social, economic or ideological 
variables. lf the subjects view change solely as an exterior imposition and not as an 
imperative for themselves, it is probable that it wiU never occur or if ir does, that it deviates 
to a different path which ends with the maintenance of the very sarne models we intend 
to break away from. 

Thus, thc involvement of educational agents implies knowledge and understanding of the 
contents of their views and concepts regarding educCltion and citizensbip, their role and the 
role of students at schoollevel, as well as at the level of the community and of society in 
general. Notwithstanding the fact that education for citizenship is mainly addressed to 
students and youngsters who are still part of formal teaching systems, we consider that the 
learning processes which they construct by themselves in informal situations occurring in 
groups of youngsters, c1ubs and associatiüns to which they belong contribute equaliy and 
just as definitely to develop the competeoces, values and attitudes which we associate with 
sociaUy interveniog and active practiccs. 

Although these may not coincide with the models conveyed by school as an institution, 
they nevertheless represent ao alternative and are part of the knowledge and information 
used by individuaIs in arder to understand, act and make decisions with social impacto 

412 Therefore, it is important that we know thc teachers' point of view, as weU as the students', 
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regarding both the nature of the educational practices to wruch they are subject and the 
wa r they view and react to many of our current problems. 

ln a previous paper (Ferreira and Alexandre, 2001), we already have presented the 
theoretical framework that lies berund project POUTEIA, with regard to the definition of 

citizenship and education for citizensrup in the light of post-modern thought, and on the 
reasons why teachers' education modeis should be changed accordingly. The aim of this 
paper comes out from the second of those issues, as it intends to describe the reflective 
process that we trunk is the most appropriate to carry out at schoolleve1 the kind of active 
citizensrup we stand for. A process wruch simultaneously involves teachers and students, 
with the purpose of confronting their discourses, analysing the conceptual contents of 
their opinions and, based upon these, establisrung a starting point for questioning some uf 
the practices regarding education for citizensrup. ln order to do so, \ve will refcr to i) a brief 
review of the concept of active citizensrup we fit in, ii) thc reflective process phi1osophy 
we favour and üi) the description of the process of research-training to be accomplished. 

2. ACTIVE CITIZENSHIP 

We live in a society in permanent change, marked by deep social, economical and 
technological changes, wruch questioned the unquestionable certainties that have guided 
our behaviour for decades and old myths like the ~ation-State and the belief in cultural 
homogeneity. 

Consequent1y, as communication networks, wruch connect people and places, grew trucker 
and societies grew increasingly multicultural, the phenomena of exclusion have assumed 
dangerous proportions and have affected an increasing numbcr of people. Simultaneously, 
we experience a crisis in democratic participation due to growing individualism and the 
decline of "militancy" (Weber, 1999: 14), an increasing indifference shown by individuals 
towards politicaI institutions. 

Trus reality brings us to the need to think over the role and the features of education for 
citizenship in present days. We need to find a path to help educators to take over the 
mission presently required from them: the students' personaJ and social development, 
focused upon their preparation for the active practice of citizenship. (Barbosa, 1999) 

Stating our intention of devdoping education for citizensrup in schools with thc purpose 
of fighting exclusion and civic apathy, we are fu1Jy aware that, from the curricular point of 

view, it deve10ps along different lines, as we are faced with an unlimited range of 
experiences and attitudes, knowledge and behaviours (Audigier, 2000). ln addition, 413 
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according to the sarne author, the curricular competences and skills to be developed within 
education for citizenship can be divided into the following categories: 
a) Cognitive competence, which embraces not only knowledge, for example, of the mies 

for living in society, the functioning of democratic society, the worJd in the present days 
or human rights, but also capabilities and sk.ills, such as analysis and synthesis; 

b) Ethic competence, which embraces emotional and affective aspects, based upon a set of 
values, the most important of which are freedom, equality and solidarity, based upon the 
positive acceptance of diversity; 

c)	 Social competence, which regards the development of spirit of initiative and the 
acceptance of individual responsibilities within the society. 

We are therefore facing several curricular areas. The area of knowledge, bl' means of which 
we intend to provide each and every individual with access to the necessarl' information 
regarcling the functioning of institutions, citizens' rights and duties and the world we live in. 
This area can be approached through a more restrict disciplinary context, as it requires the 
existence of cJearJl' identifiab!C programmatic contents, which can be incJuded in the 
curriculum of one or more mandato!)' school subjects. Nevertheless, as we have referred, 
education for citizenship is not limited to the access of youngsters to knowledge and 
information. It spreads out to other areas - eth.ical and social - that push us towards a change 
in behaviours, bascd upon a set of fundamenta! values and an increasing invo[vement of 
individuais in decision-making processes at local, regional, national or international leveis. 

The practice of citizenship wil! be influenced, though not necessarily determined, bl' 
prevailing social structures, and any individual or group may experience tensions, 
inconsistencies and possible contractions in exercising their citizenship. These in tum may 
influence the identities of individuais and groups, acting to encourage or reducc a sense of 
beJonging. Thus, the formation of the individual as a citizen takes place through politicai, 
cconomic, legal and cultural dimensions, through processes that mal' support ar prevent 
social inclusion. 

Active citizenship implies active participation in society and the exercise of rights (civic, 
politicai and social) through participatory practices and structures at local, regional, 
national or trans-national leveis. This in turn implies knowledge and understandilg of 
rights and of democratic structures and procedures, and an absence of those 
discriminatory practices that may operate to excJude certain individuals and groups. 
ReJationships between every individual and institutions 0ocal, regional, national or 
supranational) are characterised by a common set of rights and obligations and have been 
characterised as IJertical aspects of citizenship (Os[cr, 1997). 

414 Active citizenship also concerns relationships within communities and among citizens. 
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These have been characterised as horizontal aspects of citizenship (Osler, 1997). These 
relationships require individuals to be confident in their own identities and, within the 
multicultural societies v"hich characterise nearly ali States, to be able to respond positively 
and openly to individuais and groups (feliow citizens) whose cultures and traditions are 
different from their own. Confidence in one's own culture and identity is a prerequisite for 

a confident and positive response to othcrs. 

~). ACTIVE CITIZENSHIP lN AN EUROPEAN CONTEXT 

Education and training for citizcnship indudes the devdopment of the individual's 
capacity to respond positively and confidently to change and to the accompanying tensioos 
which may arise within society. Education for citizenship thus implies empowerment. 
Education for active citizcnship within Europe also implies that new ways need to be 
found which enable individuaIs and groups to play a fulicr part as European citizens: this 
has sometimes been expressed in terms of bringing curope doser to the people. ln 
particular, it implies the adoption of innovative teaching and learning strategies that aliow 
the development of a range of individual skills and capacitics for participation and 
opportunities to take on new identities. 

The question of what is a European citizen remains unanswered at many levels. Howcver, 
the concept of European citizcnship goes beyond formalistic legal entitlements. Ir is 
essentialiy a feeling of belonging to a multicultural and multilingual community with a 
common sense of developing the future together. The concept of citizenship has varied 
over time and among different societies. Often legal aspects of citizenship are emphasised, 
that is, the codified rights and oblígations of the individual towards government at various 
leveis. Still, an analysis of these rights and obligations may fail to encompass thc actual 
experience of citizenship, which is likely to depend not only upon an individual's legal 
status but also on relationships among individuaJs and social groups. 

Citizenship remains a disputed concept, particularly when we address the issue of 
European citizcnship. It would nevertheless seem important to considcr whether there is a 
specific European dimension to active citizenship. The European Commission Study 
Group on Education and Training has identified a set of kcy values which it considers as 
part of Europe's inalienable heritage (1997: 57): human rights/human dignity, basic 
freedoms, democratic legitimacy, peace and the rejection of violence as a means to an end, 
respect for others, spirit of solidarity (within Europe and vis-à-vis the world as a whole), 
equitable development, equal opportunities, the principIes of rational thought (the ethics 

of evidence and proof), preservation of the ecosystem and personal responsibility. 
415 
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As the studl' gtOUP points out, these are values "orientated towards the future, not values 
that are the tines of defence of our civilisation". These are not values which are in anl' wal' 
the exclusive preserve of EutOpeans, rather thel' are a set of values based upon principies 
of justice, equatity and solidaritl', which might be apptied to the relationships among 
individuals and among EutOpean States as weJl as to the relationships between EutOpe and 
the rest of the world. The Studl' GtOup recognises these values as a basis for constructing 
EutOpean citizenship through education and training. The values are, in fact, those of the 
wider international community, as exemplified hl' the United Nations. Thel' are the values 
that underlie the settlement established subsequentll' to the Second World War, embodied 
in the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights and in successive 
declarations and conventions which have emanated ftOm the UNo 

One aspect of EutOpean citizenship, the sense of belonging at a European leveI and the 
development of a EutOpean identity, is tikell' to depend upon individuals first having a 
confident sense of identity at local and national leveIs. The development of a real 
EutOpean identity and of a sense of citizenship would seem to be a ptOject to which 
Community action ptOgrammes mal' contribute, but one which is likely to depend upon a 
range of other political factors in the current deveJopment of EutOpe. 

We are aware that, in order to reaUy change educational practices currently applied ln 

schools, presenting to aU educational agents a clear concept of education for citizenship 
will not suffice. If one aims at changing the practices and teaching modeJs developed bl' 
teachers and wish for them to assume a new ptOfessional perspective, then we have to 
ptOvide the necessarl' conditions so that the ptOfessionals of education can assume, bl' 
themselves, the tOle thel' are assigned in the school üf the 21" centurl'. Therefore, we must 
urgentll' rethink the modcls for teacher education applied in different countries, both in 
terms of initial education and continuous training. 

Our experience has ptOven that manl' models for teacher education presentll' in fcrce are 
based upon a sttOng separation between theorl' and teaching practices. FtOm this point of 
view, teacher education represents but the mere sum of the courses ptOvided to teachers 
(or future teachers), which supposedJl' should aUow them to acquire the necessarl' 
knowledge and lcarn how to mas ter a set of techniques. However, just as important as 
mastering a set of knowledge, is to be able to criticaJll' reflect upon one's practices, re
shaping them whenever necessary. This aspect of teacher education has frequentll' failed. 
We believe that "teacher education cannot be achieved thtOugh mere accumulation (of 
courses, knowledge or skills) but thtOugh the practice of critic reflectivity on practices and 
through a permanent (re-)construction of a personal identity" (Nóvoa, 1997: 25). 

416 
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4. REFLECTIVITV ANO TEACHER EDUCATION 

The reflective approach of teacher education emphasises the cognitive and the behavioural 
dimensions of teaching and aims at preparing teachers to be thoughtful and analytic about 
their practice as weU as the contexts in which that practice takes place. The concept of the 
teacher as a reflective practitioner means that the process of understanding and improving 
the teaching practice must start Erom reflection upoo one's owo experiences. This is what 
Schbo (1983) has called "knowledge in action": the knowledge shown by practitioners in 
the fulfliment of their actions. 

Although they have difficulty describing such knowkdge, the)' can do so by using a very 
specific language which demonstrates a personal coostruction and results Erom either a 
"reflection-in-action" process, when it occurs simultaneously with the action itself, or 
"reflection-on-action", whco it takes place subsequently. This author still considers another 
possibility: "reflection an reflection-in-action", when the practicioner reflects upon the 
reflection-in-action, a process which goes beyond the previous two types of reflection and 
not only contributes to improve his/her performance but also gives him/her the possibility 
to create his/her own personal form of "knowing-in-action". 

Zeichner (1997) shows evidence that there are different alternative approaches of reflective 
practice that describe diffcrent emphasis in what teachers reflect about. The author 
considers some major approaches: 
1) The academic approach srresses the reflection upon subject marter and the rcpresentation 

and translation of that subject marter knowledge to promote stuJent understanding.
 
Through the use of examples, analogies, metaphors and demonstrations, the tcacher
 
connects subject marter with pupil's lives and cxperiences;
 

2)	 The social eJjiàency tradition of reflection emphasises the application Gy teachers of 
teaching strategies suggested by research. This does not include an)' knowledge 
produced by teachers themselves; 

3) The developmentalist tradition gives priorit)' to students' interests, thinking and 
elevelopment. Classroom practice should be bascd on thc observation and study of the 
students by the teacher; 

4) ln the social reconstructionist tradition, reflection is viewed as a politicaI act that contributes 
towards or hioders the realisation of a more just anel human society. The teacher's action 
is focused both at his/her practice and at the social context conditiom in which these 
practices are developed. Teachers should consider such aspects as gender, social class 
and racial issues. Reflection is seen as a social practicc and its intent is to create karning 
communities in which teachers support and sustain each othcr's growth. 

According to the sarne author there is aoother traelition which hc caUs the generic tmditioit of 417 
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reflection. ln this tradition, teachers should be helped "to become more reflective without 
much comment about what reflection should be focused on, the quality of the reflection 
and the degree to which teachers' reflections should incorporate a critique of the social and 
institutional contexts in which they work (... ). The implications here are that teachers 
actions are necessarily better because they are more deliberate and intentional" (1997: 761). 
Zeichner argues "reflective teacher education is not, hy itself, a distinct conceptual 
orientation to teacher education without further elaboration of the assumptions and 
commitments associated with particular programs of work" (1997: 761). 

All teacher education programs reflect some value orientations associated with the five 
traditions, emphasising some and rejecting others. Still in accordance with Zeichner words 
"a good program of teacher education pays attention in it~ curriculum to ali traditions, 
recognising the importance of teachers in interpreting and modifying knowledge about 
teaching generated by those removed from the classroom and the importance of helping 
teachers during their initial education for teaching the capacity to continue to learn about 
and become better at teaching throughout their careers" (1997: 762). 

Strategies for promoting teacher reflection include the engagement of teachers in action
research, keeping teaching journals, coostructing teaching portfolios, writing case studies 
of teaching situations, getting involved in narrative inguiry or tclJing stories about their 
practice and participating in peer monitoring programs. \XIe agree with Zeichner's concepts 
on reflective teacher education, as it should comprise: 
a) A reflection on the disciplinary contents (academic approaclJ); 

b) The application of the results of the research in Educational Sciences in a specific 
pedagogical situation, after a careful reflection (social efficienC)' approaclJ); 

c) A reflection on the stuJents' ioterests, ways of thinking aod developmeot stages 
(developmentalist tradition); 

d) Payiog attention to the social, politicai aod cultural contcxt where their practices are 
developed (social reconstl14ctionist tradition), as well as the need to help teachers cxercise 
"reflecti~o in aod on action" and "reflectioo on reflectioo-in-actioo" (Schoo, 1983). 

According to Garcia (1995), the goal of aoy strategy whose aim is to originate reflection, is to 
develop such meta-cognitive skills in teachers which will allow them to know, analyse, cvaluate 
and question their own teaching practicc, as well as its underlying substrata concerning ethics 
and values. Therefore, the purpose of some of the strategies is "to serve as mirrors wmch shall 
allow teachers to see themseJves reflected and, by means of that reflex - wmch never is exactly 

the sarne as the complcx representational world of teachers' knowledge - to allow individuais 
to gain a larger persooal aod professional cooscieoce" (1995: 153). 

418 Thc purposc of our reflective seminars is to bring teachers to know, aoalyse and yuestion 
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their own teaching practice concerning education for citizenship, while reflecting upon the 
concept of citizenship and education for citizenship, as well as its conneerion to 
disciplinar) contents, bearing in mind both the students' interests and the political, social 
and cultural context of the educational community. 

Neverthcless, this process will not be completed unless there is a reflection on the part of 
every teacher regarding his/her own practices as citizen, according to different scales of 
analyses: from local to national, in a democratic nation; at global scale, in a world where 
reflecrion on practices of citizenship becomes fundamental in order to ensure a happy 
future for the corning generations. 

5. THE REFLECTIVE PROCESS 

ln arder to help apply new practices on education for citizenship in Portugal and to 
understand the constraints faced by educational agents when applying them, project 
POUIEIA is structured around a research-training strategy. We would not have the 
presumption of radically breaking off from models presently in use; mainly, what we wish 
is to compare teachers' and students' discourses and, based upon that, calling attention to 
the differences between the logic of formal and official discourses - expressed through 
governmental orientations and teachers' actions - and informal practices which usuaUy 
surface in students' and youngsters' expressing themselves in non-school contexts. The 
global scheme oE this process is shown in picture 1, which wc will proceed to darifr 

PICTURE 1 - The three phase process of teachers' and students' engagement and 

rraining 
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The process is to be developed along three phases, which will take place during a period of 
eighteen months, between October 2001 and March 2003. The fírsL phase fundamentaUy 
corresponds to a stage of recognition and/or acknowledgement of conceptions and 
perspectives, gathered indi\iduaUy from teachers and studcnts. ln the second phase, school 
debates will be organised with the purpose of bringing teachers and students to discuss 
together subjects of current interest and ways of cxercising one's citizenship. The third 
phase concerns the petiod of teacher training itself and it will involve solely teachers. 

ReeonIlClissanee!AcklloJJJ/edgement 

The phase of reconnaissance consists in conducting individual inLerviews with teachers 
and students from some Junior High Schools (students aged 12-15) located in both Lisbon 
and its suburban arcas. The interviews will be developed in accordance with both interview 
guide and informal conversational type approaches, applicel to teachers working within 
different curriculum subject fielels anel to some of their studcnts. The choice of such 
research subjects wiU not be conducted at random. On the contrary, teachers who are 
re:;ponsible for elifferent curricular areas wiU be selected in accordance with the cross
curricular appruach of education for citizenship inteneled by the research team. As a 
sllpplementary criteria, the teachers in question shoulel be members of the peelagogic 
lcams responsible for teaching the classes from which sludents will be selecteel for 
imerviews. We consicJer that these criteria wiU make the work in phase two of the research 
pro('~ss both easier and more reliable, as aU subjects are alreaely involveel anel relate to each 
oLher in the context of a regular classroom activi ty. 

As we already have previously mentioned, the main goal of the interviews is to ielentify the 
coments of both stuelents' and teachers' representations and beliefs i:egarding the 
foUowing aspects: individual teaching styles and philosophics; the way they regard their 
roles both in school and in society; the positions they assume regardiog what, in their 
opinion, can and/or should be the exercise of citizenship and its different modes; the way 
they view and react to politicai and civic controversy movements acting outside the 
institutional anel institutionaliseel framework; their opinions regarding some issues of 
current interest al local, national anel worlellevel. 

Particz,patory Praetiees 

Education and training for active citizenship encompasses much more than what is 
commonly taught in civies courses in some, but not aU European countries. Such courses 
tenel to be largely or exclusive1y focuseel on information anel knowleelge, ignoring affective 
ancl experiential aspects of learning. As such, they may be juelgeel to be peelagogicaIly 
inaclequate, for the) fail to address the feelings or prior experiences of learners. They 
neither address the skills requireel for active participation nor aUow for the practice of such 

420 skills Those courses, if conelucteJ in a vacuum, with JitLle aLtemion being given to the 
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wider learning environment may be disempowering or alienating to learners. They may 
appear irrelevant to marginal groups who ?ave no obvious model of the good society on 
which to draw. 

Consequently, in this phase, we intend to promote an effective and open discussion 
between teachers and students regarding present issues at school, community and world 
leveI which, while relating to the exercise of citizenship, nevertheless certainly go far 
beyond the prevailing merely transmissive logic of formal teaching situations. The 
confrontation of ideas will be conducted in Class Assemblies, to be scheduled jointly by ali 
the intervenients: research team, teachers and students. 

As far as the students are concerned, we intend to stress the importance of what Osler (1997) 
has defined as catalysers ar experiential elements of active citizenship: a) participatory practices 
(personal experience of inclusive and participatory practices), b) practices and learning which 
stimulate common identi!y and social inclusion (personal experience of common practices). The 
debates are also expected to bring to surface some of the students' skills in the areas of 
communication, handling and articulating information and social relationships. We believe it 
is possible to simultaneously evaluate the developmental stage of some pre-requirements for 
the exercise of active citizenship, namely the type of information used by subjects to explain 
and defend thei! points of view (knowledge on civic, politicaI and social rights). The 
problems for debate are proposed based on the reality of each school and/or result from 
present issues broadcast by the media and are structured around the fol1owing goals: 
a) To understand the criteria, as weli as the way of evaluating the forms of participation 

they are given or allowed in class and at school; 

b) To know their points of view concerning current politicaI, economical and social central 
issues (globalisation, environmental preservation, development and sustainability, 
terrorism, politicaI and religious fundamentalism, among others): 

c) To understand their concepts regarding what should or can be considered a good citizen, 
which implies recognising his/her own concept of citizenship; 

ti) To know their position on the importance of the different ways in which social 
movements participate and express themselves outside the scope of existing political 
institutions; 

c) To know their position on the importance and scope of their role as weli as their own 

form of intervention and social participation in movements, groups and non
governmental ar non-political party associations. 

As such, the debates are organised around a col1ective identity paradigm (Eder and Giesen, 
2001), which is appropriate to solve the weaknesses of a mere politicaI model that would 

not be able to provide a common culture to which public discourse can refer in arder to 
overcome cleavages and settle conflicts. The cultural foundations that exist are universalist 421 



8. Educação e Cidadania 

principIes. They run into problems facing the rising particularism of ethnic and religious 
fundamentalismo 

The collective identity paradigm solves this problem by considering a common culture to 
be an indispensable basis for settling politicaI conflicts and generating a common politicaI 
will. The school debates then have to appeal to a common horizon of values, a common 
historical experience, or common local traditions if they are to arrive at a mode of 
generating substantive consensus. Assuming a collective identity of the politicaI body is 
even more important as the structural complexity of a society increases and the chances of 
a rationally reached consensus decrease. From the point of view of the debates' 
organisation, this approach is quite demanding. Adrninistrative strategies or straightforward 
instrumental reasoning can hardly produce them. Instead, the research team sees the 
debates as the epiphenomena of life world and narrative communication, once they are 
based on myth and ritual. 

As a final point, we would like to stress that as debates unfold the teachers' role will not 
differ from the students' role as well. Contrary to more formal situations experienced in 
the context of the teaching-Iearning process inside classrooms, we intend teachers and 
students to assume the role of partners, citizens with liberty to freely express their points 
of view, notwithstanding the fact that they are the result of different life experiences. This 
way, the reproduction of power relationships as usually experienced by teachers and 
students is avoided during the debates. This type of relationship is, in the end, responsible 
for forms of exercising citizenship that are contrary to the concepts underlying this 
research. For that effect, the research team will act as a mediator in the above mentioned 
Class Assemblies. 

Teacher training 
Along with the ref1ective approach mentioned before, the teacher training process is based 
on the assumption that theory and practice cannot be separated, because they are not 
located in separate domains. Theory, the moment it is conceived as disciplinary knowledge, 
is not a disembodied form but is itself inseparable from particular practices and personal 
educational philosophies. The latest have been found to be associated with teachers' beliefs 
and social representations about learning and teaching, as well as with their conceptions of 
what they are learning. If we want to improve teacher training and to reinforce its role in 
changing teaching practices in school, it is also indispensable to know the content and the 
structure of those beliefs and representations. 

This is the first step to promote teachers' implication in any training processo Oue through 

which teachers can produce a genuine educational knowledge (Ferreira and Alexandre, 2001: 
422 32) based on their practice and on their dialogue with other ref1ective professionals. A 
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knowledge produced by teachers-researchers in action-research oriented investigations into 
their own practices. A knowledge that describes and explains in some form or another what 
happens when they try to develop or improve the learning of their students. A knowledge 
that is composed of what teachers have learned by means of the educational experience of 
reflecting upon their growing understanding of the teaching and learning processes which 
occur in their own classrooms. The first and the second phases described above, intend to 
be the starting point for this inherently dialectical process, because they initiate and sustain 
contradiction, they are tested and developed through practice and dialogue. 

The process of teacher training is the natural outcome of the reconnaissance and 
participatory stages. This phase will involve ali teachers who participated in the previous 
phases. ln terms of material for reflection, the records and transcripts of the above 
mentioned interviews and debates are to be used. As a great amount of information is to 
be expected, the research team will be responsible for its primary treatment. Later on, the 
team will present the teachers the table of content analysis used, as weli as its core results. 
During this first stage of content analysis, the research team will perform an inductive 
approach, meaning that the patterns, themes and categories emerge from the data rather 
than being imposed on them before their coliection and analysis. The research willlook for 
natural variations in the data, in the sense that their study will involve particular attention 
to the variations that occur during the interviews and debates, as well as how participants 
respond to, and are affected by them. The diverse nature of the data coliection procedures 
will imply the use of a mixed approach in the way of representing the patterns that emerge 
from the analysis: 
1) Using the categories developed and articulated by the people studied, in order to 

organise the presentation of particular themes; 
2) Being aware of categories or patterns for which the people studied did not have labels 

or terms, so that the analyst develops terms to describe these inductively generated 
categories. 

The team intends to identify sensitising concepts; meaning concepts that the analyst brings 
to the data and that have their origin in the theoretical framework. This will aliow each 
teacher to recognise the type of concepts, beliefs and representations that become known 
from both theirs and students discourses. 

The research team will organise five fuli group-working sessions, or research seminars, each 
une designed around specific objectives. Their main frame will consider lectures, debates, 
and group discussions on citizenship, education and education for citizenship, among other 
issues, depending on the results obtained during the first stage of the content analysis. As 
the very idea of citizenship is central to the training process, so it is essential to capture 

deviations regarding what participants mean when they talk and use that concept. We 
believe results will show that the ongoing confusion about what active citizenship means 423 
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is in fact one of the problematic issues in developing education for citizenship. 

Picture 2 - Global framework of the teachers' training process 
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The ensemble of the seminars will take into account the period in which they will occur and 

the evolution in the reflective process implemented with and by the teachers (picture 2): 

Session 1 - Presentation of the results obtained from the interviews and debates content 
analysis, stressing the patterns, themes and categories that emerged from them. It is the 
time for the teachers to be acquainted with the possible meaning and sense of the 

discourses, attitudes and values expressed, either explicitly or implicitly, during the 

interviews and the c1assroom debates. The research team wilJ introduce and justify the 
conceptual criteria used to carry out the data analysis; 

Session 2 - Goes forward with the reflective process by promoting the analysis and 

subsequent identification of the more than probable discourse divergences, firstly among 

teachers themselves, secondly between them and the students. It will also allow some 
c1arification regarding the conceptual nature of those discrepancies, with reference to some 
theoretical materiais that will be provided; 

Session 3 - Intends to proceed with the analysis of concepts such as education, citizenship 

and active citizenship, among others, expressed by the teachers and by the students. During 
424 this stage the research team' will introduce the analysis of national and international 
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documents and texts issued by politicians and government officials (e. g.: national and 
European reports, curricula syUabuses), as a matching source of information that wiU make 
possible a wider perspective and scrutiny concerning certain leading educational and 
politicaI tendencies; 

Session 4 - FoUowing the identification of the previous conceptual frame, the research 
team and the teachers will be able to produce a more profound theoretical analysis of the 
discourses produced during the entire processo This is thought to be the moment to elarify 
and name the ideologies and social paradigms that the different discourses reflect. ln 
addition, it will aUow to draw some conelusions regarding the kind of rupture, if any, that 
such statements represent in relation to more traditional approaches concerning education 
for citizenship; 

Session 5 - Evaluation of the global process in which the teachers were involved, not only 
to understand the effectiveness of the reflective strategies proposed, but also to identify 
the nature of the changes that occurred in their own discourses and practices. 
Although these five research seminars correspond to key moments in the reflective 
process, they do not portray by themselves its real significance. On the one hand, because 
they are an occasion for the teachers as researchers to come and share the results 
accomplished during the more focused research that they would develop in the meantime. 
On the other hand, because they will give teachers the chance to acknowledge their beliefs 
and representations about learning and teaching for active citizenship, as weU as their 
conceptions about their own learning processo This means that each serninar goes before 
the implementation of smaUer group researches, and anticipates an opportunity to 
predispose the teachers towards a new action-research cyele. ln fact, the discussions 
promoted during the fuU group-working sessions wiU provide the necessary background 
for further questioning and might be foliowed by the design of new subsidiary research 
projects. These wiU be the main task that smaUer groups of teachers will have to carry out 
until the foliowing seminar. The results obtained will make available not only a feedback 
on the subject of that specific research topic, but wiU be the keynote that wiU introduce the 
central theme of each working session. 

[n order to put this model into practice, the sequence of seminars will calJ for the 
definition of a complementary set of activities. Once the entire process wiU depend on the 
choices and demands of the teachers involved, we cannot foresee ali the possible actions 
,hat wiU take place. Nevertheless, during the period that foUows each seminar, every teacher 
wiU be asked to produce some written materiaIs: personal narratives of what they describe 
as their own active éitizenship practices in the school. They wiU result from an individual 

choice rooted on the situations each teacher experiences at school everyday. Their analysis 
wiU also play an important role in the group discussions organised in the foUowing 425 
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sessions. Actually, the seminars will serve as a starting point for a new period of content 
analysis to be performed by the research team. lts main goal will be to elucidate key phrases 
or terms used by the teachers in both the narratives and verbal statements on the working 
sessions. This procedure intends to identify either pre or post concepts linked to the idea of 
active citizenship that míght emerge from the reflective processo We believe that the 
process we have just described will ailow each teacher to undertake the four approaches 
Zeichner (1997) describes as essential to fulftl any reflective strategy of teacher trainíng. 

6. CONCLUSION 

Our view of education for citizenship leads to a more inclusive society, thus implyíng wíder 
civic participation, bearing in mínd the need to change individual behaviour within society 
wíth view to a greater social cohesion. Consequently, more importance has to be attributed 
to the role of experientiallearníng, attitudes and values. These cannot definítely be limited 
to the scope of certain curricular subjects; oppositely, they should be viewed as transversal 
learníng, to be deve10ped both in formal and non-formallearníng contexts. This way, we 
intend to overcome the exísting dichotomy between educational processes that privilege a 
strictly cognítive approach and those that, above all, defend a behaviourist approach. 

ln our opiníon, the goal of education for citizenship is not sole1y the transmíssion of 
knowledge in more or less formal contexts, although it can be considered essential for the 
maintenance of a democratic society. Equal value should be attributed to the development 
of skills re1ated wíth communícation, debating ideas and solving conflicts in the framework 
of basic values such as freedom, mutual respect and solidarity. ln conclusion, our goal is 
to contribute to a larger participation of youngsters in civil society. 

Larger civic engagement on behalf of the younger members of society implies a deep 
change in educational practices, which will necessaríly have to face individuais with 
concrete situations, which ailow them to deve10p the skills they need to fully assume their 
role as actors-citizens. As we defend that democratic behaviour should be learned through 
practice, we are aware that such a position implies a renewal of school culture in such a 
way that ail educational partners (students, parents and teachers) act in a more democratic 
and inclusive way. 

At the base of this renewal lies a change in terms of educational practices. This implies 
reviewing the teachers' role itself, which should no longer be a mere consumer and/or 
medíum for the transmission of a pre-established curriculum. On the contrary, teachers 
should continuously assume a new, more autonomous professional perspective which in 

I 426 the end willlead to adapting teaching methods to the larger educational goals, as well as to 
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its public at school and to each specific insertion community. Consequently, it is urgent that 
we start questioning the traditional models for teacher education; especially those that 
stand on a strong separation between theory and practice and do not bear in rnind the 
individuals' experiential knowledge. 

The activities developed under Project POUTEIA intend to highlight the central role 
which can be played by formal and non-formal education and training in terms of the 
development of citizenship with a European dimensiono ln particular, they re-affirm the 
importance of addressing both the structural and political aspects of learning for 
citizenship (rights, information and inclusion) and the cultural and· personal aspects 
(identities, feelings and skills). Some studies suggest that there is no clear divide between 
the contribution of formal and informal contexts in learning for active citizenship. 
Nevertheless, activities developed mainly in the formal education sector are less likely to 
engage participants in the co-management of projects. 

lnvolvement of participants in project management not only increases motivation and 
ensures that their needs are met, but it also is a valuable lesson in the development of skills 
for active citizenship. There are some examples of young people's involvement in informal 
sector project co-management, which might serve as useful models for other target groups 
and programs. Projects set within initiallearning contexts, such as those which address the 
needs of children or young people at school or in vocational settings can often serve a 
double purpose. Not only do they provide an opportunity for learning for active 
citizenship for the immediate target group, but they may also contribute to the continuing 
training of the teachers or animators who are implementing the projecto 

There are currently some clear distinctions in the roles played by general and vocational 
education in learning for active citizenship. General education tends to focus on the 
political, social and democratic aspects of citizenship and often overlooks econornic 
aspects of citizenship in explicit project contento Nevertheless, by acquiring an education 
and developing skills students are enhancing their econornic competitiveness. Thus, 
strategies that enhance students' participation in education generally contribute, indirectly, 
to economic and social inclusion. Given the need to prepare citizens to take up an active 
part in society and to respond to rapid change and development, approaches which address 
a wider range of dimensions of citizenship are likely to be the most valuable. 

427 
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Tomás Patrocínio 

o texto que se segue procura sintetizar algumas das principais Ideias da co1iferência. As questões que nele 
se tentam abordar de ftrma breve só poderão ser aprofundadas com recurso a bibliografia adequada sendo 
que as sugestões que se apresentam no final são apenas breves referências duma área muito vasta. 

o escrito pretende, sobretudo, ser um contributo para uma reflexão (que se des~ja profunda e tão prolongada 
quanto necessário) para aprocura da concretização de um projecto educativo/ftrmativo convergente com as 
exigências da complexidade contemporânea. 

Faz sentido, defacto, que ho/e sefale de uma educação globa~ integradora de múltiplas dimensões, que tenha 
por "chapéu" uma abordagem do tipo (Tecnologia-Educação-Cidadania'~ o que sublinha a concepção de 
que afinalidade última da educação não é apenas a atribuição/obtenção de boas notas e de diplomas ou 
certificados mas o desenvolvimento, que não é só económico, mas é também pessoal e sociaL 

Esta é uma problemática cada vez mais pertinente, tanto mais que os trágicos acontecimentos de 11 de 
Setembro de 2001 e a sua evolução, c1!fas consequências, não sendo ainda completamente previsíveis, 
apontam de ftrma gritante para a necessidade de um ethos' mundiaL 

Em poucos séculos o mundo evoluiu e modificou-se profundamente, mas tem mudado 
sobretudo nestas últimas décadas com o suporte das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (rIC). 

A modernidade proporcionou várias revoluções que estão na base da actual revolução 
tecnológica digital em curso que está gerando, para o bem e para o mal, uma sociedade 
tecno-Iógica e global que alguns designam de instant coffee society. 

Depois da expansão marítima deu-se a revolução técnico-científica do século XVII, depois 
a revolução sóciopolítica do século XVIII, seguida da revolução industrial no século XIX. 
Esta conduziu globalmente à expansão da sociedade industrial moderna por oposição a 
uma economia agrária estática. 

I Termo grego que se usa numa acepção sociológica como uma ordem normativa interiorizada, um conjunto de 
princípios morais mais ou menos sistematizados, que regulam a conduta de vida. 431 
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Após a Segunda Guerra Mundial dá-se a segunda revolução industrial com as TIC cuja 

expansão e actualização tem sido vertiginosa, gerando no final do século XX a emergência 

de um novo paradigma. O quadro das condições de vida e da qualidade de vida e de 

organização da sociedade reveste-se de grande complexidade (contextos económicos, 

sociais e politicos enquadrados por um acelerado desenvolvimento cientifico e tecnológico) 

e também de ambiguidades, sendo que as alterações dessas condições apresentam uma 

mudança constante. Todas estas modificações criam novas actividades e profissões, e 

exigem a produção de novas competências humanas (incluindo a necessidade de todas as 

pessoas adquirirem fluência no uso da tecnologia). 

É como se constatássemos uma era aTIC e uma era dTIC. De facto vivemos uma revolução 

mundial que está a provocar uma transformação paradigmática nas formas de produção, de 

consumo e de circulação/mobilidade de bens e pessoas, já que a tecnologia é 

substancialmente diferente e infinitamente mais potente do que a "mecanologia". Com os 

microprocessadores mudou o modo de existência dos objectos técnicos que não se podem 

decompor e, assim, muda também a relação dos humanos com esses objectos. Ao terem 

como inerente a instantaneidade e a imaterialidade, sem dúvida que as tecnologias 

desestruturam e induzem mudanças muito rápidas em todos os domínios (económico, 

politico social, desenvolvendo também mecanismos de impacto sobre a ética e a estética). 

Tal conduz a modificações nas noções de espaço e de tempo (fazendo mais sentido falar

se de espaço/tempo), de público e de privado (que cada vez se imiscuem mais), de centro 

e de periferia Gá que temos acesso diário a todos os quotidianos, apresentando as TIC uma 

possibilidade nunca anteriormente vivenciada de combate à insularidade, à interioridade 

geográfica, ao isolamento e mesmo à solidão). 

As TIC têm gerado e estão a gerar a expansão de indústrias e actividades ligadas à 

eléctrónica, à microelectrónica e às telecomunicações. Têm gerado o aparecimento de 

novos filões de actividade como a robótica, a burótica, a domótica, em progressiva 

implantação. Têm gerado a investigação de ponta em novas áreas do saber como a 

inteligência artificial e a realidade virtual. O e-commerce e o e-business conferem novas 

características à economia e sem dúvida que as TIC são um suporte essencial na gestão dos 

mercados financeiros internacionais. Elas favorecem também as aprendizagens ocasionais 

e estão na base do e-Learning que revela um novo potencial para o ensino/aprendizagem e 
para a educação em rede. 

As telecomunicações e a Internet (sobretudo com a progressiva implantação da lf70rld Wide 

Web) têm potenciado todas estas modificações, tornando o mundo mais digital. Cada vez 

se trabalha mais (ou se "descansa") em ligação à rede e em rede, nas empresas, nos 

organismos públicos, em casa, nas escolas, e até mesmo nos ciberquiosques ou nos 

432 cibercafés/bares/restaurantes ou nas ciberenfermarias. A Internet constitui-se como uma 
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enorme biblioteca, um centro de recursos multireferencial, uma gigantesca enciclopédia e 

também como uma fonte de entretenimento. A Internet e os restantes media constituem-se 

ainda como um enorme centro comercial. 

Tudo isto nos permite visualizar sociedades onde as pessoas se tornam cada vez mais 

teletrabalhadores, telestudantes, te!econsumidores, telecompradores, teledoentes e até 

mesmo teleapaixonados. Em suma, emerge o telecidadão (ou o cibercidadão) com 

necessidade de construir novos sentidos existenciais, pois as TIC afirmam-se como meios 

de trabalho, de consulta e de comunicação que não podem estar ausentes de qualquer 

projecto de vida actual, contribuindo para que cada um desenvolva sentidos de pertença e 
de participação social ao vivenciar a contemporaneidade. Para tanto há que ganhar também 

consciência de que com as TIC todos são também potencialmente mais televigiados, 

teleinfluenciados e telemanipulados. Nesta aprendizagem da leitura dos media é 

fundamental distinguir as funções "vigiar, anunciar, vender" vs "informar, educar, distrair" 

no sentido de cada um poder fazer as "boas escolhas". Há, igualmente, que aprender a lidar 

com o fenómeno do excesso de informação (infórmation overload ou injórmationfatiglle) que se 

tornou uma realidade. 

Em suma, a sociedade actual coloca novos desafios para a vivência em sociedade em todos 
os domínios, exigindo novas competências nos domínios cognitivo, axiológico e relacional. 

A globalização e a interdependência planetária multifacetada e complexa, sustentadas pelas 

TIC, tornaram-se os traços mais marcantes da contemporaneidade. 

A globalização gerou uma abertura de fronteiras económicas, financeiras, políticas e, em 
certos casos, culturais. Desse modo proporcionou uma maior aproximação e 

conhecimento mútuo dos povos, tendo mesmo favorecido a implantação de regimes 

democráticos. Contudo, a globalização, fundada na tradição democrática ocidental, 

principalmente nos modelos americano e da União Europeia não tem resolvido ou tem 

acentuado conflitos e tensões graves, a exclusão económica e social sendo nela muito 

relevante a info-exclusão (por exemplo nos continentes africano e asiático o acesso à rede 

telefónica é baixíssimo). A globalização apresenta, assim, um aspecto crísico. A questão que 

se impõe colocar é se esse aspecto crísico virá a ser positivo ou regressivo para a 

humanidade? Tal dependerá do que formos capazes de construir em comum. 

Jacques Delors, no Relatório da UNESCO "Educação, um tesouro a descobrir" (1996) 

alertava: "o maior risco é provocar uma ruptura entre uma minoria apta a movimentar-se, 

neste mundo novo em formação e uma maioria que começa a sentir-se um joguete dos 

acontecimentos, impotente para influenciar o destino colectivo, situação que pode 
provocar recuos democráticos e revoltas generalizadas." 

Ora, como minorar os riscos de incompletude da democracia, já que a sociedade actual se 

define por um projecto de inclusão, potencialmente universal, de todos os cidadãos? 433 
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Certamente através da mobilização dos cidadãos que permita uma articulação entre a 
criação de riqueza, o desenvolvimento da coesão social e da manutenção da liberdade 
política. Essa afigura-se uma forma de ultrapassar os riscos da indiferença cívica e da 

massificação esterelizante que fragilizam a coesão social. 

o espaço/tempo cibernético é um espaço muito complexo que gera a necessidade de 
escolha humana. Perante a complexidade, a escolha requer sempre conhecimento e 
sentidos de entropia, pelo que se impõe também a necessidade de pensamento complexo 
na acepção de uma revolução da inteligência para que a complexidade não se torne 
incompreensível. 

A contemporaneidade exige uma atitude existencial dos humanos para se tornarem capazes 
de lidar de forma consciente com a dúvida, a irracionalidade, a incerteza, já que se vive uma 
mudança constante que torna os sistemas tendencialmente abertos, antipositivistas e 
antideterministas. 

Neste contexto, todos têm que desenvolver capacidades de reconhecimento do outro e de 
relacionamento com o outro, de negociação de espaços e de regras de tolerância mútua, de 
debate de opinião e, acima de tudo, de intervenção cívica positiva em torno de grandes 
causas mobilizadoras. Essas causas mobilizadoras deverão ser enquadradas pelo objectivo 
de uma vida digna, pela qualidade de vida objectiva, cujo referencial só pode ser o dos 
direitos humanos, como carta comum da humanidade. 

Surge aqui a necessidade de um novo conceito de cidadania, o de cidadania plena, que 
considere uma possibilidade de articulação, ou mesmo de fusão, entre uma cidadania da 
representação (que delega nos outros a decisão, a acção, a intervenção) e uma cidadania da 
participação, esta vista mais numa perspectiva ontológica, do ser. Nesta acepção ontológica 
a pessoa participa, sente o dever de participar, mesmo antes de reivindicar o direito de 
participação. É o que alguns designam por empowerment que poderíamos tentar traduzir 
como dar-se poder a si próprio, crescer, desenvolver-se em termos humanos. 

Este constitui um enorme desafio educativo/formativo sobretudo porque o factor humano 
assume uma enorme centralidade na contemporaneidade. Por isso, se impõe, hoje, uma 
maior criação de contextos e de projectos e não a mera leccionação de conteúdos, 
utilizando-se metodologias que proporcionem mais vivências e experiências em todos os 
domínios: cognitivo, axiológico e relacional. É nesse sentido que o currículo deve ser 
(re)pensado como uma educação/formação global cujas dimensões complexas múltiplas se 
podem sublinhar como sendo a científica, a digital, a do desenvolvimento sutentável, a 

estética, a ética, a multi e intercultural, a de co-educação. 
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A dimensão cientifica refere-se ao saber rigoroso e lógico, teórico e prático, das várias áreas 
do conhecimento, habilitando-se à compreensão de que todo o conhecimento é provisório 
e também provisional e que possibilita a aquisição de valores inerentes a cada domínio do 
saber e da construçaõ de saberes. 

o campo digital relaciona-se com o reconhecimento de que as TIC são cada vez menos 
inestimáveis como meios de trabalho, de consulta e de comunicação e de produção de 
saber que podem potenciar a pessoa, constituindo um seu prolongamento de memória e 
de acção, tornando-se, instrumentos de apoio à autonomia e à realização pessoal. 

A vertente da educação para o desenvolvimento sustentável prende-se à importância e 
necessidade imperiosa de se respeitar a natureza, aprendendo a desenvolver uma 
consciência ecológica e ambiental conducente à qualidade de vida que não separe o 
crescimento do desenvolvimento. 

A dimensão estética tem relação com o saber artistico, com o desenvolver a sensibilidade 
estética nos domínios visual, auditivo, etc. 

A dimensão ética prende-se com o assumir ser com base em conscientização de princípios, 
compreendendo que a escolha implica sempre, para além de conhecimento, a previsão das 
consequências da aplicação desse conhecimento. 

o campo de desenvolvimento da inter e da multiculturalidade tem que ver com a 
aprendizagem do reconhecer e incluir diferenças culturais o que, na convialidade, vai muito 
além do cumprimento de meras regras cívicas. 

A vertente da co-edução relaciona-se com o aprender a equidade entre os sexos, pois é 
difícil encontrar factores de discriminação na lei, mas essa discriminação permanece nas 
práticas sociais. 

A escola que temos ainda está muito marcada pelos modelos que vêm do século XIX. O 
desafio para a mudar está mais vivo do que nunca. Por isso, a terminar, reafirmamos a ideia 
de que ''A relação entre educação e desenvolvimento assenta hoje não apenas nas relações 
entre diplomas e mercado de trabalho, mas no conceito de desenvolvimento humano que 
é desenvolvimento económico, social, cultural, democrático sustentado por uma educação 
de dimensão humana, personalista." (Ambrósio, 1999). 
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Democracia e Educação para a Cidadania 

M. Luísa Veiga 

É inquestionável que o forte movimento de democratização que, há vinte e cinco anos, 
sacudiu a nossa sociedade implementou instrumentos jurídico-constitucionais 
fundamentais, criou um clima de distensão e de diálogo e proporcionou maior espaço e 
possibilidade de participação política e cívica. Mas a democracia, para lá de conceito e de 
processo sócio-histórico é, antes de tudo, uma vivência e uma aprendizagem, qualquer que 
seja o significado que lhe queiramos dar. 

Quando se interiorizam normas sociais de comportamento, elas tendem a transformar-se 
em estruturas que, apenas quando postas perante forças estruturantes, poderão levar a 
mudanças. Quer isto dizer que, mesmo que as gerações que participam mais activamente 
na vida política tenham interiorizado os valores democráticos, falta ainda a transformação 
desses valores numa permanência na vida quotidiana. 

Para tal é necessário que os movimentos sindicais e a sociedade civil tenham espaço de 
intervenção na vida pública. É preciso que o cidadão não apenas delegue o seu poder, por 
ocasião das eleições, aos homens e mulheres da política, mas que, no exercício dos 
mandatos, possa controlá-los de forma permanente. 

A representação político-eleitoral, consiste, por parte do cidadão, na delegação a outrem de 
um determinado quantum do poder que lhe é próprio, permitindo ao representante (eleito) 
falar e decidir em nome do representado. Só que num mundo em que as relações políticas 
são, cada vez mais, mediadas pela comunicação social, o processo de representação tende 
a transformar-se numa relação mercadológica, em que o candidato a representante é um 
produto que se oferece ao representado. 

A dinamização e o reforço de outras formas de participação e decisão política, bem como 
de controlo do poder, constituem mecanismos de aprofundamento da democracia. Por isso 
cabe a todos estar atentos a desvios e derrapagens, colocando-se como participantes 
activos do jogo político. Mas os espaços de exercício da cidadania têm que conquistar-se, 
porque dificilmente o poder político estabelecido de per si abre espaços de 
participação e de contestação política. Uma visão de cidadania democrática exige pensar a 
democracia não apenas como dado formal, mas também como questão funcional, ou seja, 
a so4iedade não deve confrontar-se com a democracia tal qual esta se encontra estabelecida, 439 
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mas, sobretudo, com a medida dos respectivos resultados práticos. 

Não é novidade para ninguém que hoje, em Portugal, há muitas vozes a clamar contra a 

fulanização do poder politico, contra a subserviência da imprensa aos interesses do poder. 

Assiste-se a alguma organização dos cidadãos na defesa de interessas específicos e à 

formação de associações cívicas de promoção da cidadania, constituindo-se todos em 

válidos interlocutores junto dos órgãos do poder. Aliás, a necessária concorrência entre os 

partidos politicos e outras instâncias ou associações da sociedade civil não pode ser 

entendida como uma progressiva absorção da sociedade politica pela sociedade civil, mas 

antes como uma constante partilha e recomposição de espaços e territórios, definidos 

através de mecanismos naturais de compressão e descompressão. 

Estes mecanismos estão condicionados pelo grau de desenvolvimento e afirmação dos 

cidadãos, pela maior ou menor "vizinhança" entre estes e os partidos e, acima de tudo, pela 

forma e extensão com que a componente cultural e humana se envolver e puder influenciar 

o processo global de desenvolvimento. Por isso, quanto maior for a capacidade de 

participação e de crítica pela sociedade civil e suas organizações, maiores condições haverá 

para um sistema capaz de proporcionar espaços de liberdade, de transparência de 

procedimentos e de afirmação e realização de cidadania. 

A sociedade civil tem potencialidades para ser uma instância permanente de produção de 

fluxos de ideias e de propostas, mesmo para o interior dos partidos, ao mesmo tempo que 

poderá agir como instância de fiscalização. Essas potencialidades inserem-se, aliás, no 

próprio conceito de sociedade democrática, em que a responsabilidade social é entendida 

como o dever de resposta de cada um de nós perante a sociedade, em relação às 

consequências das nossas acções (o que fazemos) e omissões (o que não fazemos). Para 

exercer essa responsabilidade social, que é um dever individual e colectivo, cada cidadão 

tem potencialmente o direito de aceder á cultura, para assim poder participar na tomada 

de decisões de forma consciente e também informada. 

Reflectindo um pouco sobre as dimensões inerentes a esta ideia de responsabilidade social, 

verificaremos que os crescentes avanços da Ciência e da Tecnologia as alteraram de forma 

irreversível. É que cada cidadão tem hoje o poder de intervir globalmente, numa escala 

quer espacial quer temporal. 

Enquanto que, até um passado recente, o domínio da responsabilidade se limitava à esfera 

das relações de vizinhança e ao curto intervalo de uma geração, sabemos hoje que muitas 

das nossas intervenções se estendem á escala planetária e se prolongam muito para além da 

nossa geração. Num cenário limite, que não será exagerado considerar, as consequências de 

4,10 algumas das nossas intervenções serão irreversíveis e poderão mesmo pôr em causa a 
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sobrevivência e o bem-estar globais. 

Para além desta capacidade crescente de intervenção do Homem, com projecções espaciais 

e temporais cada vez mais alargadas, vivemos numa época marcada por grandes ameaças e 

até por preocupantes contradições: 

cresce a declaração de democracia nas nações e as práticas políticas vão tornando evidentes 

gravíssimos atropelos democráticos; 

tanto nos países pobres como nos ricos, as bolsas de miséria explodem; 

os constantes apelos à solidariedade traduzem-se, na prática, num aumento do fosso entre 

países ricos e pobres e, mais ainda, no desrespeito pela vida humana, por razões políticas, 

étnicas e religiosas; 

a Ciência, cada vez mais preocupada com as tecnologias que suporta do que com a verdade 

ou com o bom, sente-se, ela própria, envolvida e criticada por alguns controversos 

problemas engendrados por essas tecnologias. 

São ameaças e contradições desse tipo, para além da responsabilidade social referida, que 

exigem que cada um de nós deva reflectir sobre os custos e benefícios entre o que pode ou 

deve fa7:er e o que lhe pode ser feito. Não há democracia nem cidadania sem essa reflexão, 

sem cultura cívica, sem o conjunto de elementos cognitivos, valorativos e afectivos que 

predisponham à participação real e consciente na vida pública. Uma sociedade democrática 

pressupõe uma cultura de civilidade, em que os valores do pluralismo, da liberdade e do 

respeito pelos direitos humanos sejam aceites e praticados por toda ou, pelo menos, pela 
maioria da sociedade civil. 

Mas se a cultura cívica é o húmus da democracia política e social, o exercício da cidadania 

democrática não deve hoje entender-se sem um olhar, ainda que breve, pelas implicações do 

acelerado desenvolvimento do processo de globalização. Longe de ser um processo 

exclusivamente económico e tecnológico, a globalização traduz-se também em termos políticos 
e sociais e reflecte-se na esfera da cultura. Trata-se, de facto, de um fenómeno social total. 

Em termos políticos, a globalização tem vindo a pôr em causa o tradicional sistema de 
Estado-Nação, antes de mais pela alteração da ideia de fronteira. Os problemas da 

segurança militar, da segurança ambiental, da qualidade de vida, ... internacionalizaram-se. 

Os derrames de petróleo em águas internacionais, as várias formas e fontes de poluição, o 

alasttftmenro do tráfico da droga, ., .são questões que pedem resoluções de âmbito 

transfacional. 441 
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Mas também a revolução telemática está a afectar fortemente a vida política, nas suas 
formas de mediação, de representação e de participação. Os media estão, cada vez mais, a 
estabelecer a agenda política e a obrigar os executivos, os legislativos e os partidos a 
subordinarem-se a ela. 

A democracia electrónica, por sua vez, altera também as regras tradicionais da 
representação e da participação. A facilidade com que os cidadãos podem hoje, por 
processos electrónicos, manifestar as suas opiniões, a sua satisfação ou descontentamento, 
constitui uma espécie de referendo permanente, que afecta a capacidade de o poder 
político gerir o tempo político, como o fazia até aqui, por espaços de legislaturas, tomando 
as decisões mais ou menos populares consoante o tempo eleitoral. 

Em termos culturais, a globalização decorre, sobretudo, do crescimento do mercado 
cultural, traduzido no incremento do comércio ou da distribuição de produtos culturais. Há 
muito que se assiste à industrialização da cultura da sociedade de massas, mas com o 
desenvolvimento das tecnologias de comunicação, dos sistemas multimedia e das novas 
auto-estradas da comunicação, a informação e a cultura mundializaram-se. Passou-se de 
uma cultura produzida para uma cultura consumida. Isto levou, numa primeira fase, à 
homogeneização dos públicos e à massificação da produção e, numa fase actual, está a levar 
à especialização desses públicos e à diversificação da oferta. 

Assistimos, cada vez mais, a uma seriação e estratificação dos consumos, que não é apenas 
uma estratificação social, mas também uma estratificação cultural. À cultura letrada sucede
se hoje a cultura multimediática, que é muito uma cultura da imagem e do audiovisual. 

Todo este processo conduziu, nas sociedades contemporâneas, ao desenvolvimento 
induzido de necessidades culturais, gerando o novo consumismo da cultura e acabando por 
se repercutir na própria cultura política. A mediatização da cultura alterou as tradicionais 
identidades sociais, que eram sobretudo identidades de "pertença" e substituiu-as por 
identidades de "referência". Entre as identidades de pertença mais afectadas pela 
globalização cultural está seguramente a identidade nacional, cada vez mais diluída pela 
estandardização mundial de comportamentos e pela transnacionalização de produções e 
consumos. Só que à medida que a mundialização produz os seus efeitos de 
desenraizamento, crescem alguns enraizamentos, assistindo-se hoje a uma emergência do 
localismo e do regionalismo político-cultural, talvez como processo de compensação de 
alguma perda de referência nacional. 

Da mesma maneira, também a noção de cidadania se reformulou em termos de confinação 
espacial, perdendo a sua primitiva identificação com a nacionalidade. 



o mundo conheceu, sem dúvida, nos últimos vinte e tal anos, transformações profundas. 
O liberalismo, consideradu como fIlosofIa de vida e visão antropológica da humanidade, 

a globalização, com reflexos na redução dos Estados-Nações,... são factores que poderão 

provocar instabilidade nos sistemas democráticos, com possibilidades teóricas de 
retrocesso de processos, em nome da eficiência económica e em benefIcio da tecnocracia. 
Pode dizer-se que o que está em causa é o esvaziamento progressivo da ideia do bem 
comum e, consequentemente, da cidadania política. Por isso, a consolidação da democracia 
reclama, cada vez mais, um maior controlo das politicas por parte da sociedade. A 
democracia representativa, ainda que permanentemente revitalizada e aperfeiçoada, deverá 
ter, como complemento da ampliação do seu território de legitimação, a participação 
directa dos cidadãos na vida política, tirando aos partidos os monopólios da representação 

e conformação da vontade popular. 

Deste ponto de vista, a democracia não ocorre apenas através da integração da democracia 

indirecta com a directa, mas também e, sobretudo, através da extensão da democratização, 
entendida esta como o exercício de procedimentos que permitem a participação dos 
interessados nas deliberações de um corpo colectivo. A sociedade civil tem um amplo 

espaço de afirmação, pelo que só uma postura de conquista e de responsabilidade fará com 
que a opinião pública tenha um papel activo na construção e aplicação de políticas públicas, 
com vista a revitalizar a nossa jovem democracia e a torná-la, efectivamente, exercida por 

todos os actores. 

Nesta sociedade civil integra-se também a escola, podendo, por isso, afirmar-se que as 

questões de cidadania sempre foram, ao longo dos tempos, questões educativas. É bem 
evidente como o currículo escolar define as aprendizagens que, em cada época e contexto, 
considera deverem ser socialmente apropriadas por todos ou, pelo menos, pelos que têm 
acesso à escola (Roldão, 1999). 

Apesar das mutações, sempre foram atribuídas à escola funções de educação para a 
cidadania, ainda que nem sempre de forma explicita. E se é certo que elas têm variado com 
as circunstâncias, não têm deixado de sempre reflectir o jogo de forças de dominâncias dos 
campos de poder no tecido social. Se pensarmos, por exemplo, no Portugal do pós 25 de 
Abril, verificamos que essas funções se reportam ao conceito de cidadania democrática das 
sociedades ocidentais da segunda metade do século XX, que se define, essencialmente, pela 
recusa do totalitarismo, pela liberdade de opção ideológica e por um sentido de 
participação activa na vida pública. 

Só que a operacionalização do vasto conceito de educação para a cidadania, que signifIca, 

em ~rgos traços, a formação cívica dos alunos na perspectiva da promoção de valores 

dcm Icmrico, l~'n", d"dc logo, " qu",õe. de '" ou não cI,,,.mcnte po"íve1 dclimí", 44J 
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entre valores democráticos e não democráticos e de ser ou não realmente possível educar 
para valores sem endoutrinar no sentido da ideologia dominante do educador, a qual pode 
ou não coincidir com a ideologia politicamente dominante num dado contexto temporal. 
A posição defendida por Roldão (1999) sobre a associação, no discurso político e 
educativo, entre cidadania e democracia, é que estes dois domínios não devem sobrepor-se 
na totalidade, já que a cidadania se refere ao modo de estar, de nos relacionarmos e de 
agirmos em sociedade, enquanto a democracia está associada a um sistema político
jurídico, com características e funcionamento próprios. Daí que, defende a mesma autora, 
a educação para certos valores não deva ser feita em nome da sua universalidade, por 
discutível, mas em nome da real valia que representam para a melhoria da vida individual e 
colectiva. 

No que respeita às funções da escola na educação para a cidadania existe, então, uma 
vertente de formação cívica dos alunos, que engloba os conhecimentos e comportamentos 
necessários para uma socialização ajustada, quer à vida cívica da sociedade, quer aos 
dispositivos jurídico-políticos que a regulam. Mas se retormarmos a ideia, já referida, de 
que a actual perspectiva de educação para a cidadania se insere no contexto da civilização 
europeia, então ela integra também comportamentos que se norteiam pela rejeição da 
guerra, da violência, da xenofobia e do racismo, pelo respeito pelos iguais e pelos 
diferentes, pela construção' de um desenvolvimento sustentável, pela prática da 
solidariedade e não discriminação, ... . 

É certo que, na educação para a cidadania, estão sempre em jogo forças, dominâncias e 
influências inerentes a circunstâncias históricas, culturais e políticas concretas. Tal 
inevitabilidade não retira, contudo, à educação escolar o dever e o privilegiado poder de 
construir conhecimento e de promover vivências democráticas, por oposição a um 
contexto em que podem repetir-se e até reforçar-se desigualdades e contradições da vida 
quotidiana. 

A educação para a cidadania na escola deverá, sem dúvida, constituir-se em factor 
fundamental de desenvolvimento, dados os benefícios privados e sociais que dela 
decorrem. Os primeiros respeitam os efeitos apropriados por cada aluno, de que são 
exemplo o incremento da capacidade de adaptação, a consciência de um mais amplo leque 
de escolhas, a mais activa participação na sociedade e uma melhor qualidade de vida 
individual. Os segundos referem-se a benefícios não privatizáveis por cada aluno e têm a 
ver com o rendimento que a sociedade retira do investimento na educação, ou seja, 
constituem uma espécie de retribuição à sociedade pelo investimento na educação dos 

indivíduos e de que são exemplo o aumento de civismo, de democratização e de 

solidariedade social. 

446 
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Em suma, quer do ponto de vista individual quer da sociedade, a educação para a cidadania 
não é um recurso qualquer, mas é, antes, um recurso económico, cultural e social 

estratégico. Só que a sua concretização requer, do nosso ponto de vista, que a educação 

escalar seja repensada. 

A fé excessiva nas virtualidades da educação, que a transformaram numa visão mágica de 

mudança e que elevaram artificialmente o ruvel de expectativas nela depositadas, tem-na 

tornado, paradoxalmente, no bode expiatório de muitos fracassos. E a educação, como diz 

Perrçnoud (1993), não merece nem este excesso de honra, nem esta indignidade. 

A ineficácia relativa das politicas e das práticas de educação tem-na vindo a destronar do 

pap~ de chave de todas as mudanças e a atribuir-lhe perda de legitimidade, a ruvel social e 
politlco-ideológico. 

Perd~ de legitimidade, porque as posições sociais que, num passado ainda recente, pareciam 
garal1tidas aos indivíduos mais escolarizados, são hoje postas em causa no contexto de 

retra~ção de emprego e de desemprego estrutural. 

! 
Perd de legitimidade, porque os próprios agentes politicos e económicos elegem a 
educ ção como alvo responsável no falhanço da sua função de qualificação para a estrutura 

ocup cional e no seu contributo para estrangulamentos do próprio desenvolvimento 

econ mico. 

Perdaf de legitimidade, porque a dinâmica aberta das transformações, a precaridade do saber 

e a efemeridade do saber dificilmente encontram na educação capacidade de 

acom anhamento. 

Perda. de legitimidade, porque o currículo escolar parece não estar preocupado com o 
decli '0 das certezas. E a credibilidade destas está muito abalada, porque: 

* os vanços científicos e tecnológicos tanto são progresso quanto irremediavelmente nos 

am açam, tal é a crescente tomada de consciência das possibilidades eminentes de uma 
cat strofe ambiental à escala global; 

o rescimento da migração intercultural e das viagens internacionais está a compri-mir 

o t mpo e o espaço, facilitando maiores e mais rápidos contactos; 

até os processos investigativos, nomeadamente no domínio da educação, se debruçam 

sobre m contexto social que muda no próprio momento em que o estudamos. 

I 

Pode erguntar-se que tipo de organizações sobrevivem ou, preferencialmente, prosperam 

cm c ndições de complexidade e de incerteza. Progredirão mais, certamente, as 
preoc .'padas com todos os participantes e empenhadas em conferir poder aos vários 445 
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intervenientes, levando-os a agir e a ter iniciativa, apreciando e valorizando os seus 

contributos e ajudando-os a adquirir ganhos em termos de desenvolvimento pessoal, social 
e profissional. 

Assistimos à emergência de estruturas organizacionais diferentes, numa sociedade hoje 

também diferente, Por isso se coloca à escola o grande desafio de passar de "organização 
ensinante" a "organização aprendente". Só no contexto dessa escola é que a educação 
escolar será um efectivo espaço de reestruturação das relações sociais, um mecanismo de 
distribuição igualitária de valores culturais e valorização do trabalho, uma via de 

qualificação de recursos humanos. 

A educação pode, realmente, tornar-se mais responsável na promoção da igualdade de 

oportunidades, face a uma vida em estado de mutação imprevisível. Isso implica garantir 

uma formação de igual valor para todos os grupos sociais, que lhes permita influenciar as 
opções e decisões que definem as suas vidas. Mas a educação pode e deve, também, 

estabelecer uma relação crítica com o mundo do trabalho, o que passa por recusar quer a 
sua separação, quer a sua adaptação funcional. A educação tem potencialidades para 
desafiar muitos dos constrangimentos com origem nas condições de existência e relações 
sociais do mundo do trabalho, como seja a "socialização antecipada" para lugares, estatutos 
e posições sociais na estrutura ocupacional. Trata-se de permitir, a níveis aceitáveis, 
algumas exigências de grupos de interesses, de conflitos e riscos de integração social e de, 

por outro lado, promover as condições de aprendizagem indispensáveis ao 
desenvolvimento de um processo sujeito a mutações e crises frequentes. Trata-se, ainda, de 
abandonar uma lógica de adaptação económica e de modernização e de adoptar uma 

lógica de transformação social e de real democratização. 

As mutações em curso atribuem à educação um carácter cada vez mais complexo e 
globalizante, não só porque esta integra dimensões económicas, políticas, sociais e 
culturais, mas também porque, tratando-se de um processo participado socialmente, 
envolve, como actores, pessoas, grupos, estruturas e instituições. Mas a complexidade 
acentua-se, inevitavelmente, pelo facto de o regime de crescente circularidade a que estão 
sujeitos esses actores e essas dimensões ser sempre determinado pelas acções das pessoas 

que o conduzem. 
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H alth Education - The Nurse's Practice 

Martá Lima-Basto 

Par of a larger study findings are presented in order to show the nurse's role in health 
edu' arion. Study subjects were 34 nurses working in three heath centers of the Region of 
Lis oa, Portugal. Data was collected by sistematic observation of nurse-client interaction, 
foIl "wed by interviews to the client and the nurse, in arder to identify the client's health 
hab,'ts, nurses actions and their orientation in practice. Content analysis was performed and 
vali 'ty and reliability assured. Main findings were nurses actions such as knowing the client, 
bein with him, maintaining belief and enabling him to grouJ and be abie to peifórm selfcare, which are 

, portant part of the nurse's role and essencial to help others to learn and develop. This 
of nurses use a liberating power, acting according to their intentions to promote the 

clie 's autonomy, corresponding to international recommendations on health promotion. 
I 

Mor, studies are needed to further clarify the educational role of the nurse and the factors 

entam-se parte dos resultados de um estudo maior, para mostrar o papel dos 
eiros na educação de saúde. Os sujeitos do estudo foram 34 enfermeiros a trabalhar 

centros de saúde da Região de Lisboa. Os dados foram colhidos através de 

obs 'vação sistemática da interacção enfermeiro-cliente, à qual se seguiram entrevistas ao 
e ao enfermeiro, com o objectivo de identificar os hábitos de saúde do cliente, as 

s do enfermeiro e a sua orientação para a prática. Foi realizada análise de conteúdo e 
rada a validade e fiabilidade. Os principais resultados foram a identificação de acções 
fermeiros tais como conhecer o cliente, estar com ele, manter a crença e pos-ribilitar o seu 

cresci ,ento e a sua capacidade de auto-cuidado, que são uma parte importante do papel do 
enfer eiro e essencial para ajudar outros a aprender e a desenvolver-se. Este grupo de 
enfer eiros utiliza um poder libertador, actuando de acordo com as suas intenções de 
prom, ver a autonomia do cliente, o que corresponde às recomendações internacionais 
sobre promoção da saúde. São necesssários mais estudos para melhor clarificar o papel 
educa ional do enfermeiro e os factores que o influenciam. 
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9. Educação e Exclusão Social 

1.
 
Health education is everybody's business. We have all learned health habits from our 
primary and secondary groups. Society expects of certain professional groups, like teachers 
and health professionals, particular roles. Na importam part of the nurse's practice is of 
educational nature. Nursing practice has had litde visibility and so it is useful to clarify the 
nurse's role in order to have a better knowledge of nursing care. 

The questions that guide us at the Research Unit in Education and Development at the 
Universidade Nova (Lisbon, Portugal) concern the analysis of nurses practice in order to 
disclose the knowledge constructed in everyday practice, which will allow improvement of 
the quality of nursing care and new strategies in nursing education. The presem paper 
refers to part of the results of a larger project that influenced our present research 
decisions. 

The project, entided Nursing contribution to the health promotion of the population, was a 
partnership between a Nursing College and the Health Region of Lisboa, Portugal. Eight 
nurse tutors, working at the nursing college and eight nurses working in health centers of 
the Region, formed the reseach team. The project was co-financed by the EU programme 
PRAXIS XXI and the Portuguese Association for the Promotion of Public Health. 

2. 
Nurses, as members of the health team, are co-responsible towards the population and the 
health organisation were they work for the quality of the services rendered. This means 
that it is necessary to know and understand the health habits of the population in order to 

develop professionaI practices. Based on this problematic area the starting question to the 
research project became How do nurses contribute to the health promotion of the population? 

The following were the assumptions of the nurse-client interaction aiming for the client's 
health promotion (pender, 1987): 

•	 Clients acquire healthy behaviours when these are considered personally relevam and 
acceptable in their social context 

•	 IndividuaIs and families are responsible for their own health 
•	 Clients have the capacity for change - it can be constructive or destructive 
•	 Clients must get the necessary information in order to decide about their behaviour 

and tife styk 

·152 The process of attaining a higher leveI of health occurs within na interpersonal context 
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It s accepted that the nurse-client interaccion will help the individual, family and 
co munity, to maintain or acquire, during his lifetime, the knowledge and competencies 
nea ssary to make deeisions, in na autonomous, conciencious and responsible way, about 

he th related behaviours (Kérouac, 1994; ICN, 1996). 

Ro

Hc I th is a re!ationship between the person and the environment and is equivalent to 
eing. The person's wellbeing is re!ated to biological and social factors (Bury, 1995; 
r et aI, 1993). Individual lifestyles and health habits are culturaly influenced but 

con tructed by the individual. 

He th promotion is influenced by the media, community leadership, as well as health 
org I isations. It is aprocess of capacitatingpeople to increase their control over their health and improve 

ii ( MS, 1986). 

The. research mode! used in the present study contemplates two domains - the 
orga' "sacional context where the nurse works and the socio-cultural context of the client, 
that "nfluence the nurse-client interaction. Both domains are influenced by the social

cal environment and health system. poli 

oals of the study were to get a better understanding of nurse's contribution to the 
promotion of the population and to contribute to improve nurses education and 

g care. Specificaly, the study objectives were: 

• I to identify the client's health habits 
• I to identify nurses actions and their orientation in practice, when in interaction with 

he individual client 
• to relate nurses actions with their own characteristics and the clients health situation 
• to identify organisational factors associated with nursing practice 

4. 
The scriptive, deductive study had an inductive component. An emographic strategy was 
used nd some of the categories were arrived at a posteriori. 

" 

Study 'ubjects were 34 nurses working in three health centers, of whom 29 without post

gradt te education and five with a clinical specialist nursing programme (18-21 month full 
time ogramme) and more than 5 years of experience. Of the 29 nurses without post- 453 
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graduate education, eight had 1-5 years of experience and 21 had more than 5 years of 

experience. 

Data collection instruments were prepared and tested by the team. Validity and reliability 
were assured. Data collected by direct observation was centered on the nurse-client 
interaction, during individual contact, folled by semi-structured interviews with the nurse 

and the client, until data saturation (107 interactions). Simultaneously, participant 
observation and interviews to privileged informants were conducted in order to 

understand the organisational contexto Relevant documents were analysed. 

Interview and observation transcripts resulted in twelve thousand units of significance that 
were coded. Categories were aggregated into the following dimensions: nurse-client 
interaction, nurse, client and organisational contexto Nurse-client interaction includes the 

following categories: 

type of nurse's actions 
utilisation of power hy the nurse 

contents of nurse's interventions 
client's health situation 
nurse's and client's feelings during interaction 
immediate context of interaction 

The type of nurse's practice was inductively coded and fitted Swanson's (1991) cating 
processes. Only those actions specially related to the educational role of the nurse are 
presented (Table 1). 

Type of nurse's actions was classified according to their degree of complexity, by a group 

of experts in the field. Graphic 1 shows that though nurse's actions were of the three levels 
of complexity, sumrning up actions of degree 2 (intermediate complexity) with actions of 

degree 3 (higher complexity), nurse's educational role includes complex actions. The 
highest degree of complexity was attained in BEING wrm. A high degree of complexity 
was attained in KNOW7NG and ENABUNG. The following are examples related to 

ENABUNG: 

- informs with or without support (oral or written transmission 
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of fact ar a happening) 
If V-Je mother doe.r'nt halle enough milk she must drink a lot of fluids, such as soup, water, milk (.) 

- Nurse's actions specially related to the nurse's educational role 

K OWING - to understand facts with the meaning ,ENABLING - using specific knowledge for the 
th y have for the Other, without pre-conceived ideas benefit of the other; implies informing, explaining,
 

Confirms intormation suggesting, offering support to allow or validate
 
Physical observation knowledge, abilitics and feelings of the other. Focus
 
Assesses - related to dient or others ' concem and generates altematives helping the Other
 
Seeks information generic; , to grow and be able to perform self-care
 
physiologic functions; .reasons to act;' - explains
 
psychological functions; aclions such as ' - suggests
 
immunizations, eating habits, physical' teaches
 
exercise, sleeping habits demonstrates
 

validates - action, information 
.!i. NG Wllli - not just being emotionally open to I • reinforces - summarizes, confirms or confronts
 
O
 er, but it indudes sharing feelings, being available, I information; gives positive reinforcement
 
be
 g present informs - physiological or psychological 

Makes herself available - for meetings; , functions, physical development, how the health 
for darifications; to listen system works, about rights, community resources, 
Shows concem - with the client's, actions -treatments, healthy habits 
concems; wilh lhe c1ient's pain 
Shares - own experience; feelings MAINTAlNING BEUEF - involves the Olher, 
is present tranquilizes; creates I believing him; maintains faith in the other's capacity 
atmosphere; gives positive, to overcome a situation or transition and facing the 
reinforcement; Iistens actively , future in a significant way 

I - realistic optimism 
\ - natural treatment 

respect 

(..) Oh, soyou have breakfast in bed, then by mid morningyou don't take any ftod, then you have 
lu ch at schooL Yóu come home at three thirty (.) is that right? lóu have tea and lateryou dine. 

_ suggests 

(.. ) One has to moderate andpreJérab!Jproftt (. ..) at lunch time to walk,you see? At least 20 minutes 
Wi 11king (...) at the same rithm. Notfast (. ..) Jvalking without stoping. 

reinfarces 
(... ftr stomach burning, avoid eatingfat, fried food, pasta, special!J at night. Rat short quantities at 
a me (...) since that is very much related to the digestion as 1 was tellingyou (. ..), correcting the diet 
as' toidyou now, ma'!} vegetables, ma'!} frui/s, ma'!} fibres, (. ..) will certain!J makeyou feel better 

fr41nyour constipation. 

I 
455 
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demonstrates 
- (...) lets do something (retracts the prepuce to examine the glans and the meatus) (...)you have to 

open more (...)you have to make more pressure, see. Even if you make a little pressure it is alright, 
O.K.? Yóu do like this, this wqy. See how it is more open, see? 

your bloodgroup (...) O negative (...) is called universal donnor (...), is goodfor everybo4J butYOti can 
on!y receive bloodjromyour own group. 

Being a crucial aspect of nurse-client interaction, in order to be of an educational narure, 
power utilization was classified as 

Nurse does not share power - uses non-perceptible language, initiates conversation and 
uses imperative discourse; decisions and questioning mainly by the nurse; 
Nurse shares power partially - initiative of conversation ; questioning and decision 
making by both nurse and client 
Nurse shares power - initiative of conversation and decision making by the client; 
negotiable discourse by the nurse (Graphic 2). 

Comparing the present results with the ones obtained by Salvado (1994) it can be 
considered that in the present srudy the nurse-client re1ationship is of a muttial respect type 

Power Utilization by the Nurse 
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of relashionsrup, showing the capacity to act with the client through a negotiable 
discollrse and open qllestions. Sharing power partiallly and sharing power may be considered 
liberating power. Not sharing power may be considered constraining power, according to 
Colliére (1989). No domineen"ngpower was observed. 

Nurses decision making process showed that there is a strong connection between nurse's 
actions and what they express as intention - primarily by having an edllcational practice, 
through teaching and itiforming, also by assement of the situation, giving sllpport, tranquilizing. 
Nurse's expected outcomes of their actions were expressed mianly as wellbeing of the client, the 
client being injórmed and acting in a healt!?J wqy, wruch validate the expressed intentions. As part 
of the nurse's mental process ( analysis of the situation, decision making, diagnosis and 
decision evaluation) the decision making process included establishing objectives, pn"orities and 
strategies. 

Nurse's orientation in practice was classified as: 

•	 Centered in others - ...get to the person's problem..., ...help to improve perspective on lifi..., '"
 
help client to decide for himself. ..
 

•	 Centered on process - ... to prevent disease, ... to teach, to promote health 
•	 Centered in herself - get recognition, to achievefll!fillment 

Regarding the concept of nursing care expressed by the nurses, the data show the majority 
(23) can be considered to follow the integration paradigm (Kérouac, 1994) or at the trancan"ng 
levei (Condon, 1996). A minority (3) can be considered to follow the transjormation paradigm 
(Kérouac, 1994) or ai the person centered caring levei (Condon, 1986). These findings are in 
accordance with other studies of Portuguese nurses (Lopes, 1999). 

It is worth mentioning that the main source of information about health referred by clients 
was their family. Information given by nurses was not valued (ir comes after information 
given by physicians). Client's description of own health status is quite positive 
anaunexpected, in view of cultural habits of complaining about own's health. 

6. CONCUJSION 

The detailed description of nurse's actions show they correspond to an educational role. 
ln fact, knowing the client, being with rum, maintaining belief and enabling rum to grow 
and be able to perform self-care are an important part of nurse's role and essencial to he1p 

others to learn and develop. These nurses are contributing to the health promotion of the 
population, wruch is based on a re1ationsrup of the type client-consultant, recognizing the 457 
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client's rights to self-determination and the capaeity to se1f-direction (pender, 1997). 

The study findings show this group of nurses to act according to their intentions, which is 
expected of professionals. Predominance of complex actions as well as the use of a 
liberating power, seem to be re1ated to a high levei of conceptualization of nursing care 
and an educational role, characterized by promotion of the client's autonomy, 
corresponding to international recommendations of empowerment. Some questions 
remain unanswered, such as why aren't more nurses in this group? Why do actions a,ilJÚng 
at enabling are more frequent than the ones aiming at knowing? Several studies are Ii~ng 
developed aiming at c1arifying further the educational role of the nurse and the knowledge 
developed in practice. 
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Comunicação apresentada no Seminário de Investigação em Enfermagem, do Programa - Enfermagem, 
Educação e Qualidade de Vida - da Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento (UIED) na 
faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de lisboa, efectuado em Junho de 2000 



o Estado da Arte da Investigação em 
Enfermagem em Portugal: A Profissão/modelos 
Profissionais como Objecto de Análise 

Otilia Teixeira 

Este estudo decorre do trabalho preparatório para o Seminário de Investigação em 
Enfermagem, do Programa - Enfermagem} édttcação e Qttalidade de Vida - da Unidade de 
Investigação Educação e Desenvolvimento! (UIED) na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa} efectuado em Junho de 2000 e subordinado 
ao titulo o Estado da Arte da Investigarão em Enfermagem em Porttt~aL Teve como objecto - a 
investigação desenvolvida pelos enfermeiros em Portugal na década de noventa - e 
pretendeu identificar qual o estaJo da arte da disciplina de investigação em enfermagem 
ao nivel das práticas. Teve por base o modelo de análise proposto Rebelo (1996), ancorado 
nas propostas de Le Boterf (1994; 1995) sobre a noção de prática. A análise efectuada 
incide sobre as práticas de enfermagem2 segundo os contextos da profissão, da acção e do 
sujeito. Os estudos subordinados ao contexto da profissão são tratados neste artigo, os 
referentes ao contexto da acção e do sujeito são da responsabilidade dos colegas Manuel 
Lopes3 e Abel Paiva'. 

A enfermagem encontra-se ainda hoje numa encruzilhada que precisamos compreender e 
desocultar para encontrar o melhor caminho, para esta disciplina e isso passa pela 
realização de trabalhos de investigação. Possuímos uma prática profissional, claramente 
interdisciplinar mas questionamo-nos - estará essa prática ancorada numa formação 
disciplinar forte, capaz de "importar" selectivamente de outras áreas disciplinares, 
contributos considerados importantes, para melhorar a capacidade de análise, o 
reconhecimento da sociedade cientifica e a relevância social da disciplina de Enfermagem? 

, A UJED integra um programa de investigação em enfermagem denominado Ellfem/agelll, Educação eQualidade d, Vida 
e na qual estiveram envulvidos tOdos os investigadores que a integram. São eles a Professora DoutOra Enfermeira Marra 
Lima Basto (coordenadora), e as professoras enfermeiras: ütilia Teixeira, Teresa Rebelo, Maria dos Anjos Pereira Lopes 
e Maria Teresa l\'fagão. 
2 Ver artigo de Marta Lima Basto e Maria Teresa Magão sobre As práticas de enfermagem: algumas reflexões sobre o 
estado da investigação, Revista IlIveJtigação e1ll EllferlJJagem (2001), n° 4 - Agosto: 3-11. 
) Ver artigo sobre o contexto do sujeito, O estado ela arte da investigação em enfermagem: o enfermeiro COmO 
sujeit%bjecto de ,nvestigação, Revista SÚlais Vitaú, 38, Setembro 2001, pp 31-35 
• Ver artigo sobre o contexto da acção de Abel Paiva, NJllJing, 161, De7.~mbro 2001. 461 
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,li, disciplina de ] '~nfermagem, como yualquer outra disciplina, terá de possuir uma área 
específica do conhecimento, isto é, conhecimentos utilizados com sentido específico na 
prestação de cuidados de enfermagem que deverá incluir regras, regras essas que vão orientar 
a construção desse mesmo conhecimento. No entanto, este campo das práticas permanece 
impreciso apesar da definição das funções dos enfermeiros. Por outro lado, a investigação 
que tem sido produzida é pouco difundida e está pouco acessível, permanece na gaveta ou 
na prateleira das hibliotecas não atingindo os nossos cerca de 38000 enfermeiros. 
Os cuidados de Enfermagem prestados ao cliente de enfermagem (seja ao indivíduo, à 
família ou à comunidade) são complexos. "Jessa cumplexidade quotidiana é necessário o 
enfermeiro tomar decisões e fazer juízos profissionais, envolver-se, fazer rupturas com o 
passado, criar novos modelos, só assim a enfermagem se estruturará como disciplina 
elaborando conhecimentos mais formalizados e mais referenciáveis como um saber útil à 

prática de enfermagem "IIesbeen; 2000". 

PARA QUE A INV.ESTlGAÇÃO EVOLUA IMPORTA CONHECER OU
INVE-STIGACÃO TEM SIDO PRODUZIDA. 

Este trabalho colocou-nos várias questões: que dizem as análises sobre a investigarão 
produzida? Tem ela contribuído para a qualidade dos cuidados? Tem ela contribuído para 
o desenvolvimento e autonomia da profissão:> Quem produz investigação? Os professore~:> 

Os enfermeiros nos contextos da prática? Quando? Como? Sobre o quê? 

Soares e Basto (1999), referem que "para servir de fundamento a uma ciência ou disciplina, 
a investigação tem de ser acumulada) organizada e interpretadd'(p.36). A acumulação da 
investigação na área das ciências sociais e da saúde levou os investigadores a procurar 
alargar o conhecimento científico e a resolver contradições entre estados do mesmo 
fenómeno, desenvolvendo técnicas de análise de dados mais ou menos sofisticados e são 
designados por meta-t1Iuílise) meta-invest<ga(ão ou investigação integradora. Quando se realiza uma 
meta-análise ou meta-investigaçe/o os resultados desses estudos são consequência dos relatórios 
dos trabalhos de investigação (Devine, 1990) e envolvem: a colheita de dados e a relação wli'e 

as variá1Jeis. Quando se parte para uma investigação integradora, esta compara: resultados de 
vários estudos, considera as diferenças da amostra) o quadro teórico, as estratégias 
utilizadas e os procedimentos de análise de dados. Existem outros métodos como a revisàfJ 
int~í!,radom e a análise secundária que consistem numa análise crítica da investigação à medida 
que vai sendo publicada. Este trahalho que apresentamos foi o possível. 

Tendo como objecto central a prática de cuidados de enfermagem, quisemos analisar 
estudos nacionais, partindo dos contextos tal como são referidos por Rebelo (1996). nara 
esta autora a prática dos cuidados de enfermagem encontra-se no cruzamento do~ 

462 contextos (do sUJeito) da profissão e da acrão), assim, a prática mais do que fner coisas é agi,.. 
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Essa acção está marcada por uma intencionalidade do sujeito que a realiza dando sentido 
à transformação desejada. O sentido que nela se inscreve é da ordem do simbólico, por isso 

as práticas são inseparáveis dos seus protagonistas. As práticas não são separáveis dos 

contextos reais onde são produzidas, isto é, das condições materiais e objectivas dos 
espaços de trabalho, bem como dos contextos sócio-institucionais que as recortam. Desse 
modo as práticas como processos finalizados não resultam das boas vontades dos seus 

agentes, decorrem da intersecção dos vários contextos como o esquema -1, mostra. E se é 

uma intersecção sincrónica não deixa de ser atravessada pela diacronia de cada um e das 

suas articulações. 

Segundo este modelo as intercepções são articulações entre contextos de significação e de acção 
e não relações determínisticas entre contextos sociais exteriores e o contexto individual 

interior. 

Quadro nO 1 
A pritica no auzamento dos contexb:l8 

" / 
j~
 

lIIIIndo _lA..., (llMlS) 

Fonte: Teresa Rebelo (1996).5 

'Teresa Rebelo,.(1996) -Os discursos na prática de enftrmagem: contributo para a análise das representações em enfermagem 
Dissertação apresentada para obtenção do grau de mestre em Ciências de Educação (pedagogia da Saúde), na Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 463 
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Esquematicamente a prática de enfermagem entrecruza-se nestes três contextos: 
• Contexto do sujeito - sistema de disposições (habitus, nlores e quadros de referência); 
•	 Contexto da profissão - sistema que dá forma aos modelos profissionais (valores e 

crenças veiculados pela cultura profissional, que como sabemos é influenciada pela 
experiência de cada um, pela literatura e pelas organizações profissionais); 

•	 Contexto da acção - modelos organizacionais (cultura, missão e objectivos da 
organização, modelos de processos de mudança e as situações dos utilizadores do~, 

serviços) ou seja, tudo o que constitui o tecido da organização e a razão de ser dos 
profissionais. 

Que estudos foram objecto desta análise? Optámos por analisar resumos e conclusões de 
trabalhos efectuados na última década que diziam respeito a cada um dos três contextos '.' 
que nos foram enviados pelas: Escolas Superiores de Enfermagem, Hospitais e as 
.\dministrações Regionais de Saúde. Foi notável a resposta ao pedido formulado - 530 
trabalhos. E penoso sabermos que grande parte destes trabalhos, não estão publicados 
numa profissão onde escasseiam estudos acessíveis ao público alvo. 

Através do Quadro 2, podemos ver em que contextos foram produzidos. Os estudo:,: :;ão 
elaborados por eXIgênCIas académicas, (doutoramentos, mestrados, cursos de 
especialização) e concursos. Contudo verifica-se um notável desenvolvimen to de estudos 
efectuados nas instituições. 

QUAD O 2 
Trabalhos de investigacão Incluldos e não Incluídos neste estudo 

Trabalhos de investigação Incluídos NI incluídos Total 

70 160 230 
91 87 178 
2 2 4 

27 91 118 
190 340 530 

É importante perguntarmos com que sentido foram realizados? É por uma questão 
curricular? Como facilitação de acesso à sua admissão em cursos ou concursos? Com vista 
à melhoria da qualidade de cuidados? Com vista a um maior prestigio profissional? Não 
será a questão do sentido que melhor permite compreender a evolução da investigação) 

~a análise foram mais os trabalhos excluídos, do que os incluídos. Tal facto deveu-se aos 
464 excluídos, não estarem dentro de nenhum dos três contextos considerados. São estudos 
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que se referem à aprendizagem dos alunos, relação professor/aluno, estilos de liderança 
entre outros. 

Ao tomarmos estas decisões, estávamos conscientes das limitações deste trabalho. O facto 

de não termos os trabalhos na integra, dificultou a decisão da inclusão ou exclusão, em 

função do modelo analitico. Aqui não é de desprezar a nossa própria subjectividade. Por 
outro lado, como não tivemos acesso às conclusões, o nosso material de trabalho foram 

sobretudo os 190 resumos, que a nosso ver, são indicativos do estado da arte da 
investigação em enfermagem em Portugal e que provêm sobretudo de cursos de 

enfermagem e de concursos, de mestrados (estes vindos de diversas disciplinas, mas 
realizados por enfermeiros) e os resumos dos trabalhos realizados em serviço. 

Já dissemos que fizemos uma tentativa e sublinho tentativa de revisão integradora, porque 

os dados que nos nteressavam diziam respeito apenas a: perspectivas teóricas utilizadas, conceitos 
centrais mobilizados nos estudos, modos de investigação e principais resultados. 

Não nos preocupamos (até porque impossível, devido à grande diversificação) com as 

questões relacionadas com os quadros conceptuais, as problemáticas, as estratégias 
metodológicas e os processos de análise, assim como com a discussão de dados e 

implicações ou sugestões. 
Dos 190 estudos analisados pode ver-se no quadro - 3, em que contexto eles se inserem 

Contexto do sujeito Contexto da profissão Contexto da acção 

52 36 102 

Do conjunto dos estudos analisados, ou melhor, dos resumos, o contexto da acção é 

predominante. São muito poucos o que dizem respeito a um contexto de profissão, Os 
estudos relacionados com os modelos profissionais desenvolveram-se à volta dos 

seguintes temas: 

• Cuidar (no hospital, do idoso com doença crónica, em fim de vida, no domicilio, etc.) 

• Representações (da profissão, da doença) percepções, opiniões, satigação (do enfermeiro, 

do utente) 

• Comunicação/relação 
• Desenvolvimento de competências (estratégias de poder - do doente, do enfermeiro, etc.) 

• História de enjérmagem 
465 
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Dos trinta e seis trabalhos analisados e relativamente aos títtl/os verificamos que dum modo 
geral estes eram vagos, de grande amplitude, não orientando para o tema em estudo. Por 
exemplo falar das Práticas dos Lnfermeiros em Cuidados de Saúde Primários, da Pessoa e do Cuidar 

em Enfermagem, a Estrutura da experiência do cuidar das enfermeiras da área da prestação de midado 

são temas extremamente latos 
Na mesma linha, os conceitos mobilizados mantinham a mesma amplitude e ambigmdade sem POi· !Jez:eJ 

serem explicitados nos resumos como por exemplo: prática de cuidados, desempenho, segurança, 
construção de saheres, identidade profissional entre outros. Há falta de exp/icitacão dos 

conceitos de modo a serem opraciona/izáveis. 

Sobre a perspectil!a teórica verificamos que alguns estudos se apoiavam em modelos/ tenri:ls 
de enfermagem/ modelos profissionais de autoras que são referências em enfermagem 
como Jean Watson, Patricia Benner e Françoise CoJJiere. De notar que são t-ambém hoje 
autoras muito mobilizadas na formação em enfermagem e que há algo em comum entre 
estas autoras, isto é, uma perspectiva holística dos cuidados de enfermagem, o cuidar 
centrado no cliente e uma opção de clarificar os modelos profissionais. Todavia muitos 
estudos, até porque realizados em âmbito académico, baseavam-se em muitas teoriao de 
outras áreas disciplinares (psicologia, sociologia, com destaque para as questões do género e dflS 
representações sociais) e alguns não fazem qualquer menção ao referencial teórico utilizado. 
Pensamos que será fundamental questionarmo-nos sobre as hases teóricas em qu,= 
assentam os estudos empíricos em enfermagem. Será por uma questão de 
interdiseiplinaridade que isto acontece? Ou por limitações académicas? A década de 
noventa em Portugal, foi especialmente importante para a Enfermagem, pois foi nesta 
década que os enfermeiros tiveram acessos a mestrados em enfermagem e também noutras 
áreas do conhecimento. 

Quanto à perspectiva metodologia a maior parte dos trabalhos são designados de exploratÓrios., 
com o que estamos de acordo. A investigação exploratória é fundamental como uma 
primeira fase heurística e tendo como finalidade última elaborar hipóteses pertinentes e 
fundamentais na prática. Não foram encontrados trabalhos baseados em estudos 
anteriores. Outra questão sobre que devemos reflectir é na insuficiência do método. 
Apareceu contudo a terminologia orientação fenomenológica on"entação etnográfica, estudo reflexivo
filosófico, estudo de caso e estudo de casos múltiplos. Contudo a sustentação desta terminologia é de 
tal modo frágil que não se compreendem as implicações da tomada de decisão" 

Quanto às técnicas mencionadas, encontramos entrevistas (estruturadas ou semi-estruturadas) 
seguindo-se por ordem decrescente questionários, escalas, análise documental, observação 
participante, observação nãoparticzpante e observação não sistemática. Poucos são os estudos que 

usam mais de uma técnica. Não podemos dizer se os de instrumentos de colheita de dados 
466 são fiáveis e vá/idos pois raramente são referidos os testes de aferição, ou as condições de 
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validade e fiabilidade. O recurso a escalas já usadas e testadas é pouco frequente. 

Após esta análise, consideramos importante fazer uma análise mais fina assente no 

pressuposto que a enfermagem é uma disciplina e recorremos a Meleis (1991), para nos 

auxiliar na análise da prática na dimensão do contexto da profissão. Para ela os conceitos 

identificados como centrais para o domínio da enfermagem são: o cliente de enfermagem, a 

transição, a interacção, oprocesso de enfermagem, o ambiente, as intervenções terapêuticas de enfermagem e 
a saúde 
Segundo Meleis o enfermeiro interage (interacção) com o ser humano na situação de saúde e 

de doença, sendo ele uma parte integrante do contexto sócio-cultural (ambiente) e que está 

de algum modo a viver uma (transição) ou a sua antecipação; a interacção enfermeiro - cliente 
organiza-se à volta de um objectivo (processo de enfermagem ou resolução de um problema), para o 

qual a enfermeira usa algumas acções (terapêuticas de enfermagem), para desenvolver, provocar 

ou facilitar a saúde (Meleis, 1991). 

Foram estes conceitos que num segundo momento de análise utilizamos, para tentar 

desocultar os saberes que os enfermeiros portugueses têm tentado construir e que 

apresentamos no quadro - 4. Sobre o cliente de enfermagem os estudos revelam que o cliente 
de enfermagem se consubstância na pessoa, aparecendo por vezes associado com a família. Como 

sub-conceitos surge: ofamiliar cuidador, apessoa doente, o indivíduo, a pessoa, o corpo. 

No que se refere às transições, estas são momentos do ciclo vital em que se deu uma 

mudança no estado de saúde, mudança de papéis e capacidades, exigem sempre que a 
pessoa incorpore novos conhecimentos. São sempre acontecimentos de desenvolvimento 

(infância, adolescência), situacionais (casamento, reforma, morte, etc.) e de saúde/doença. 

Nos estudos analisados encontramos as seguintes fases de transição, por ordem de 

frequência: o adulto no papel defamiliar cuidador, o idoso, o adulto doente, ser mãe, a morte do recém
nascido, a grávida, a grávida toxicodependente, a criança hospitalizada, o doente crónico, o adulto com 
acidente de trabalho. Consideramos que ligado ao conceito de transição se encontram alguns 

indicadores tais como: envelhecimento, separação, doença crónica, fim de vida, luto, episódio de doença, 

situação de colostomizado. 

No que se refere ao conceito de interacção esta decorre ao nível da comunicaçãorelação e tem 

como indicadores o acolhimento e o atendimento. 

Sobre a metodologia de trabalho - processo de enfermagem, verificamos que este se situa 

essencialmente na etapa apreciação. Como indicadores encontramos: tomada de decisão. 

Relativamente ao ambiente o seu contexto situa-se: hospita~família, unidade de neo-natologia, lar 

de idosos, Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), Centro de Saúde (visita domiciliária), empresa, 

domicílio. 
467 
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Quadro 4 - Conceitos e respectivas dimensões e indicadores encontrados de acordo COl1l 

o ljuadro analítico de Yfeleis 

Conceitos DimetlSões Componente/ Indú;tldores 

- o familiar cuidador 
CLIENTE DE - a pessoa doente 

ENFERMAGEM - o indivíduo - sofrimento 
- a pessoa dor 
- o corpo dependência 

Transições -

- o adulto no papel de familiar - envelhecimento 
cuidador - separação 
- o idoso - doença crónica 
- o adulto doente - fim de vida 
- ser mãe - luto 
- a morte do recém-nascido -episódio de doença 
- a grávida -situação colostomia 
- a grávida toxicodependente 
- a cliança hospitalizada 
- o doente crónico 
- o adulto com acidente de trabalho 

Interacção - comunicação - acolhimento 
- relação - atendimento 

Processo de enfermagem 
- Colheita de dados - tomada de decisão 

Ambiente - no hospital 
- na farrulia - visita domiciliária 
- na unidadc de neo-natoJogia 
- na lar de idosos 
- na Unido Cuido Intens. (UCI) 
- no Centro de Saúde / V.D. 
- na empresa 

·.··R__ - no gomicílio 
Terapêuticas de enfermagem - dor 

- interacção - dependência 
- ensino - alteração da imagem corpo 
- ensino para a alta 

Saúde. - acidente 
- doença 
- doença crónica 
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Nas intervenções terapêuticaJ de enfemla.~eIJl emergem situações: de interacção, de emino) de emino 

para a alto) da dOI~ de depmdéílcio) da alteração da illl~~em cOlpora!. 
Por fim a Jaúde englobando a situação de: acidente, doenca) doença crónica. 

Nas temáticas tratadas nestes estudos aparecem áreas que não foi possível aqui enquadrá
las enquadrar neste esquema de raciocínio como seja: formação / saberes / conhecimento, valores, 

identidadeprofiJsiona~ representações/percepções/opiniões, visibilldade social 

Como recorremos a Meleis para nos apoiar esta análise encontramos: 

•	 diferentes conceitos para c/iente, onde muitas vezes a pessoa se perde; 
•	 o conceito de tramição é simultaneamente reduzido a um momento do ciclo de vida 

ou apenas a uma forma de experienciar certas situações sem implicação nos 
modelos profissionais para a prática de cuidados centrados no cliente; 

• a interacção enfermeiro/cliente é descrita em termos de acolhimento e atendimento;
 
• o processo de enfermagem surge apenas como colheita de dados;
 
• o ambiente é referido como o local onde o cliente recebe cuidados de enfermagem e
 

não como um recurso a mobilizar no processo de cuidados; 
•	 no que respeita às terapêuticas de mJermagem é dado relevo ao ensino, em especial como 

preparação para a alta. Revela uma preocupação com as alterações de imagem 
corporal e com a dor. 

•	 a saúde é referida como ausência de doença e de acidente6
; 

"'o que respeita aos contextos da profissão é pertinente que questionemos os modelos em 
uso. Consideramos que estudos neste âmbito deverão ser aprofundados. :'\1antêm-se para 
nós a dúvida se é útil estudar os modelos profissionais apenas através dos próprios 
enfermeiros. Na década de noventa Soares e Basto (p. 42) verificaram que os estudos sobre 
a prestação de cuidados teve um aumento progressivo e houve uma diminuição sobre o 
número de estudos sobre enfermeiros. Resta-nos a dúvida se será mais útil investigar a 
prática de enfermagem ou os enfermeiros? Assim como nos questionamos se será correcto 
sepnar o sujeito da acção do contexto da profissão? 

:\ terminar não queremos deixar de colocar algumas questões que nos parecem pertinentes: 
o g;ande desafio que se coloca à disciplina de enfermagem é dar sentido ao que os 
enfermeiros fazem nas suas práticas, na sua tomada de decisão, sendo a investigação uma 
ferramenta fundamental na construção desse sentido. A realimentação do saber em 
enfermagem exige que não se separem os práticos dos formadores, pois é assim é que se 
vào transformando as identidades profissionais, na relação de categorias e de campos do 
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conhecimento. Para Honoré (2000), trata-se de reconhecer nas pessoas que prestam 

cuidados a capacidade de pensar a sua acção. As barreiras entre teoria e prática são 

artificialmente produzidas portanto podem ser alteradas, o importante para os enfermeiros 

é estarem conscientes deste facto. 

A identidade profissional como diz Sainsalieu (1986) é resultante de umprocesso de aprendzzcwm 

(pt/tural em relação com a prática do poder no exercício quotidiano na organização. Importa tl~r 

consciência profissional e este poder será exercido naturalmente. 

Os trabalhos de investigação sobre o cliente de enfennagem (pessoa, família e comunidade) 

poderão ajudar a clarificar o objecto dos cuidados de enfermagem, desde que centrados 

nas suas necessidades, no entanto há necessidade Je melhor delimitar os estudos. Que 

conhecimento se produz se partirmos de temas e conceitos latos::> 

De qu: se fala, quando se fala Je enfermagem?, quando toJos tivermos essa resposta 

teremos clarificado o caminho, o nosso espaço disciplinar. 

,,\ divulgação da evidência científica das intervenções ou resultados dos cuidados Je 

enfermagem facilitarão a análise das práticas de cuidados e dar-lhes-ão visibilidade 
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Uma Sociedade para Todos: Contra a Exclusão 
das Pessoas com Autismo e Idosas 

Isabel Cottinelli Telmo 

1. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJECTO SOCIEDADE PARA TODOS 

I\s pessoas idosas e as pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com autismo, 

fazem parte de uma franja da população geralmente excluída das actividades culturais (; 

sociais que existem no seio da sociedade. As primeiras por causa das dificuldades que 

resultam da idade, das doenças ou da falta de acessibilidade dos espaços públicos. As 

segundas devido aos seus problemas de comunicação, muitas vezes associados a 

perturbações de comportamento. 

A exclusão intensifica-se quando esta franja da população habita em locais fechados ou 

locais isolados, tais como residências para pessoas deficientes ou idosas as quais, no último 

caso, vivem em permanência com outras pessoas de idade que vêem desaparecer dia após 

clia. 

As pessoas idosas que não vivem no seu seio familiar vivem igualmente privadas de diálogo 

e de contacto quotidiano com as gerações mais jovens pois vivem afastadas de filhos e 

netos. Pelo contrário, quando estão em contacto com jovens, podem seguir e acompanhar 

os seus diálogos e projectos que estão virados para o presente e para o futuro. Existe um 

horizonte na sua vida ljue lhes dá uma perspectiva de esperança. 

o problema das pessoas idosas com autismo é ainda mais acentuado. Muitas pessoas com 

autismo tomam fortes doses de medicamentos ao longo da vida e os efeitos secundários 

dessas drogas agravam-se com a idade. 

o problema da exclusão das pessoas com autismo e idosas é comum á maioria das 

populações europeias, mesmo se a sua qualidade de vida é melhor em função do contexto 

económico e social em que vive. 

Uma das formas de combater o isolamento dessas populações é facultar-lhes actividades 

culturais ou desportivas que lhes permitam simultaneamente divertir-se e interagir com os 

outros grupos sociais mais jovens e com características cliferentes das suas. Se desde novas 

se habituarem a participar em concertos, jogos ou outras actividades de tempos livres, mais 47J 
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facilmente as continuarão a praticar depois de idosas. 

Para facilitar a inclusão das pessoas idosas com autismo no meio dos seus pares do mesmo 

nivel etário nada melhor do que implicá-las em espectáculos ou clubes de jovens onde 

encontrem interesses comuns que possam contribuir para desenvolver a comunicação e 

interacção. 

2. OBJECTIVOS E PRINCípIOS DE BASE DO PROJECTO 

NO âmbito do Programa da Comissão Europeia "Acções transnacionais contra a Exclusão 

e Discriminação das Pessoas Idosas e/ou Pessoas com Deficiência", três associações de 

autismo, APPDA (portugal), ~\utismo Galicia (Espanha), membros da Associação 

Internacional Autisme-Europa e a nova associação Alternance (APRAHAM Autisme, 

França), empreenderam, em Novembro de 1999, um projecto de animação socio-cultural 

para pessoas idosas com deficiência e jovens com autismo intitulado "Sociedade par~. 

Todos". 

A finalidade do projecto consistiu em desenvolver estratégias para facilitar a integração dos 

jovens com autismo e com outras deficicncias e das pessoas idosas na comunidade. O 

ponto forte do projecto foi a efectivação de espectáculos abertos a todos em que actuaram 

grupos musicais e teatrais de jovens deficientes acompanhados pelos seus professores e 

outros artistas profissionais ou amadores. 

Com esta colaboração de outras pessoas não deficientes nos grupos musicais pretendeu 

mostrar-se que é possível e desejável atingir um nivel de qualidade com grupos mistos, 

combatendo a ideia da segregação. Aqui, as pessoas autistas são artistas entre outras. 

A música foi a actividade privilegiada nos espectáculos que foram realizados. Em primeiro 

lugar porque tanto na APPDA como na Alternace, existia já uma grande tendência para a 

exploração de actividades musicais no trabalho com os jovens com autismo. Em segundo 

lugar porque as actividades artísticas como a música e as artes plásticas são essenciais no 

dominio da comunicação e expressão, áreas nas quais as pessoas com autismo têm grande', 

dificuldades. 

.\ música, ou numa frase mais incipiente, os batimentos rítmicos, além de provocarem 

prazer e constituirem uma actividade lúdica, ajudam o desenvolvimento da criatividade o 

que é difícil nas pessoas com autismo. 

474 Os objectivos a atingir com o desenvolvimento do projecto foram definidos em rdação aos 
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jovens com autismo: 

•	 Desenvolver competências musicais e teatrais 

•	 Estimular a criatividade 

•	 Desenvolver trabalho de grupo 

•	 Desenvolver competências profissionais 

•	 ,'\tingir um nivel de qualidade com grupos mistos de pessoas autistas e pessoas clitas 

"normais" 

Os princípios de base do projecto são os seguintes: 

•	 As pessoas "normais" devem pensar nas pessoas com deficiência como seus pares 

e aceitar o princípio da igualdade de oportunidades 

•	 As pessoas deficientes não devem de gozar de um estatuto especial quando se trata 

de competir em igualdade de circunstâncias, Os nossos jovens com autismo, quando 

tocam ou entram em espectáculos devem actuar com profissionalismo e o público 

ouve-os porque tocam bem e não porque são deficientes, 

•	 Por este projecto ter um carácter inovador pretendeu-se também avaliar se 

actividades desenvoJvidas, o impacto junto do público e dos participantes e o seu 

contributo para a igualdade de oportunidades da população visada. 

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

Na sequência do que já vinha a ser feito nas associações APPDA e Alternance, 

organizaram-se vários espectáculos nacionais e internacionais, 

Quatro das acções internacionais de animação foram planeadas para serem realizadas ao 

longo do ano que durou o projecto: duas em Portugal, uma em Espanha e outra em Paris. 

Realizaram-se em salas de espectáculo com assistência de algumas centenas de pessoas. 

Após a sua realização, cada uma das acções foi objecto de uma avaliação cuidadosa por 

parte dos organizadores, dos participantes e do público. Para cada uma foram reformuladas 

as estratégias da anterior e procurou aperfeiçoar-se a actuação dos músicos da pequena 

Banda portuguesa e do grupo francês. Quanto aos artistas convidados, procurou-se que 

fossem do país onde se realizava o espectáculo. 

No que diz respeito à realização dos espectáculos de animação a nivel nacional e regional, 

contando apenas com os grupos do próprio pais, privilegiaram-se os pequenos espaços ou 

os espaços ao ar livre, em escolas, institutos, centros residenciais ou convívios. 

Finalmente e como resultado do trabalho desenvolvido e da experiência adquirida, 475 
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construiu-se um "'vIanual do animador para aproveitar e divulgar os resultados do projecto. 

Destina-se à formação de animadores culturais a nível europeu, especialmente actores e 

músicos à procura do primeiro emprego. 

o Manual do animador contém sugestões de estratégias, dá instruções muito concretas r:; 

muito fáceis de pôr em prática. Também contém indicações sobre as características das 

pessoas com autismo, pessoas idosas ou de outras populações implicadas, desfavorecidas 

ou deficientes. 

4. DIFERENTES EXPERIÊNCIAS MUSICAIS DAS ASSOCIAÇÕES 
PARCEIRAS NO PROJECTO 

As três associações do projecto tinham, à partida, diferentes experiências no domínio da 

educação musical. 

A luta contra a discriminação das pessoas deficientes e idosas e suas famílias é um objectivo 

importante da associação promotora do projecto, APPDA, Portugal. Os seus membros 

desenvolvem acções a vários níveis para a inserção das populações desfavorecidas na 

sociedade. 

~\ ~\ssociação Portuguesa para a Protecção aos Deficientes fhltistas (APPDA) é uma 

organização não governamental sem fins lucrativos, fundada por um grupo de pais em 

1971. É dirigida por pais e outros familiares de pessoas com autismo e parcialmente 

suportada pelo Centro Regional de Segurança Social. Tem três delegações, em Lishoa, 

Porto e Centro e duas sub-delegações em Leiria e Viseu. Mantém uma clínica de 

diagnóstico e acompanhamento e desenvolve vários projectos, a nível nacional e 

internacional. Os seus centros de dia recebem vários alunos e estagiários de universidades 

e de escolas de enfermagem, de psicologia, de medicina, de terapeutas e de outros técnicos. 

Entre as actividades que se praticam no centro de dia da .'\juda, tecelagem, tapeçaria, 

agricultura, pintura, cerâmica e outras, contam-se as actividades de exterior: compras, idas 

ao restaurante e ao mercado, etc. Por outro lado, os jovens praticam remo adaptado e 

hipismo em colectividades desportivas. 1\ educação física e a música fazem parte do 

currículo de todas as pessoas que frequentam o centro. 

'\ música é considerada útil tantu do ponto de vista terapêutico como por ser uma 

actividade de lazer seja em grupo seja individual. Há dois professores de música CJue 

implicam os jovens em todas as actividades. Os pais e profissionais da APPDA aceitam o 

°/76 princípio que, entre as actividades acessíveis às pessoas com autismo, as actividades 
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musi'~ais e as artes plásticas são privilegiadas no desenvolvimento da comunicação e das 
relações pessoais e sociais, Sê-Io-ão mais tarde também quando os adultos do centro se 
tornarem pessoas idosas. É necessário lembrar que muitos dos utentes da APPDA terão 
cinquenta anos num espaço dt tempo relativamente curto. Devem começar a desenvolver
se actividades que solicitem menor esforço físico do que as actividades desportivas que 

hoje são desenvolvidas pelos jovens. 

À data do inicio do projecto já havia uma pequena orquestra com jovens da APPDf\ e 
também a tradição de actividades teatrais e musicais nas festas do ~atal e fim de ano 
escolar. Foi por essa altura que o professor de música resolveu juntar um grupo de jovens 
que tocavam guitarra eléctrica, piano e instrumentos de percussão e criar uma incipiente 
Banda de jazz. A experiência adquirida neste projecto contribuiu para desenvolver a Banda 
dando-lhe características mais profissionais. 

CE:NTRO Al TERNANCE:- . ASSOCIACAO APHAHM AU f1SMO PARIS FRANÇA 

A associação APRAHM - Autisme em paris é uma associação sem fins lucrativos com um 
conselho de administração composto por um grupo de pais, outro de profissionais e um 
terceiro de amigos. O seu objectivo é criar estruturas de acolhimento urbanas para 
adolescentes e jovens com autismo. () Centro Alternance, em Bourg-Ia Reine é um dos 
centros da Associação APRAHM-Autisme em Paris. Acolhe 15 jovens de dia e 5 de noite 
num sistema rotativo de três semanas. Esta alternância permite a melhoria da autonomia 
por meio de métodos educativos e terapêuticos específicos; a aprendizagem progressiva da 
vida, o caminho mais harmonioso para a idade adulta e uma maior socialização por um 
esforço continuo de integração na sociedade. 

O ensino da música é uma característica da Alternance. Há um grupo musical que se chama 
"Les travailleurs du dimanche" e que é formado por alguns jovens com autismo e seus 
professores e outros artistas do exterior. :"'0 inicio do projecto "Suciedade para 'fodos" 
este grupo já estava habituado a actuar em público e tinha dado concertos no Olympia e 
noutras salas de Paris e no Canadá. 

FUNDACION ENElA. AUTISMO GALlCIA ESPANHA 

O segundo parceiro, j\utismo Galicia, Federación de Entidades e Organizacións 
Protectoras de Personas con Autismo da Comunidad Autónoma de Galicia tem como 
membros associações de pais de pessoas com autismo da Galiza. foi fundada cm 1995 mas 
a maior parte dos seus membros tem experiências de Lrabalho no sector desde 197 4. 

Os objectivos de Autismo de Galicia são, entre outros, informar e sensibilizar a sociedade 
em geral, através de todos os meios disponíveis para a difícil e complexa problemática das 411 
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pessoas com autismo e outras perturbações globais do desenvolvimento. 

A J'undação Meneia, um dos membros de Autismo Galicia, parceiro da APPDA desde há 
muitos anos, tem centros de educação e formação na Galiza: Centro de Educação Especial 
Mencla, em Vigo, o Centro Ocupacional residencial em Castro Navas, l\Jígran e uma 
residência para apoio familiar. YIantém também um serviço de diagnóstico e de 
avaliação / orientação e tratamento; desenvolve actividades desportivas e de lazer na 
comunidade c apresenta candidaturas a projectos europeus. 

Todas as actividades desenvolvidas em Castro J\avas, agricultura, cerâmiCa, cozinha, 
tecelagem e outras, têm um senrido, uma finalidade, uma coerência. Procura-se que as 
actividades não apareçam desligadas da vida quotidiana do centro. 

Em Autismo Galicia não há tradição de actividades musicais, excepto as classes de 
educação musical para as crianças. 1\0 entanto, as pessoas com autismo assistem a 
espectáculos teatrais e musicais. 

Depois do início do projecto "Sociedade para todos", em Abril de 2000, o Centro Castro 
:\lavas começou a sua actividade musical com adultos. Todos os 36 utentes passam pelo 
atelier musical para que os professores possam observar qual é a sua aceitação desta 
inovação. Deste modo pode ser avaliado o impacto que a aprendizagem da música tem nos 
jovens com autismo do centro. 

Portanto, no início do projecto, as três assoCIações tinham diferentes experiênCIas no 
domínio da música e dos espectáculos musicais: 

•	 O grupo "Les travailleurs du Dimanche" (Alternance, França) tinha já participac10 
em vários espectáculos no Canadá, França e outros países. 

•	 A Banda portuguesa começou por uma forma incipiente e foi-se afirmanJo no 
decorrer do projecto. Contribuíram para esse facto o aumento da auto-confiança e a 
experiência de actuação em palco. 

•	 A Fundação Meneia (Autismo Galicia) como experiência de espectáculo Linha 
apenas a de espectador. No final do projecto já tinha música no currículo do Si.:U 

centro. 

5. AS ACÇÕES DE ANIMAÇÃO 

O projecto tinha previsto a realização de 5 espectáculos em diferentes cidades, em 
478 Novembro de 1999. Além dos espectáculos internacionais os grupos musicais deram vários 
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nacionais em Portugal e França. J\esses espectáculos actuaram separadamente. 

Assiü.1, "Les travailleurs du Dimanche" foram convidados para ir à Rússia e em França e a 
Banda da APPDA foi actuar numa escola secundária em Paço d'.;\rcos , num espectáculo 
para crianças das escolas do bairro da A.juda "dar voz às crianças da Ajuda", num Centro 
da Segurança Social ''Arco-íris'', no teatro Gil Vicente em Cascais, para Cercica, na Escola 
ABC em ;\lmada e finalmente no Curso de Professores de Música da Escola Superior de 
Educação do Instituto PoJjtécnico de Setúbal. /\lém disso deu concertos em vários locais 
do hairro e no próprio espaço do seu centro. 

Aproveitando a sinergia entre vários projectos e no âmbito de um outro Ljue decorreu em 
julho intitulado "Colónia de férias musicais", a Banda da .;\PPDA actuou para os seus 
colegas e para as famíJjas durante várias ocasiões, entre elas numa festa-convívio ao ar livre. 
Já del)ois do projecto terminado a Banda portuguesa continuou a ser solicitada para actuar 
em escolas, centros infantis e associações de solidariedade. O público desses espectáculos 
era, em grande parte, constituído por crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 
Assistiu-se a grandes momentos de alegria musical. Os elementos da Banda, uns fixos e 
outros que iam rodando, animaram os espectadores e implicaram-nos no espectáculo. 

O 10 espectáculo internacional teve lugar no Centro Cultural da Pedreira Italiana em 
Caxi;'s, perto de Lisboa. O centro que está situado num bairro novo da periferia, foi cerudo 
pela Câmara Municipal e Oeiras e destina-se a ensaios de grupos de danças regionais. A sala 
não tinha muito boas conrucões para outro tipo de actuações senão para aquela a que estava 
destinada. 

O espectáculo contou com a Banda da APPDA, com o grupo francês "Les travailleurs du 
dimanche" e com o duo cómico musical ''Admira-te'' constituído pelo professor Rui Pais 

e pelo seu colega Jaime l\'orberto. 

A Banda coordenada por Rui Pais com 5 jovens com autismo (guitarra, piano, bateria e 
outros instrumentos de percussão) e 2 professores (guitarra e percussão) tocou alguns 
números de jazz instrumental com improvisações sobre temas musicais de filmes. Um dos 
temas que acabou por ficar o indicativo musical da Banda é o terna do filme ''A pantera 
côr-de-rosa". 

"Les travailleurs du rumanche" grupo coordenado por um compositor, professor, cantor e 
guitarrista, Philipc Vanneste é constituído por quatro jovens músicos com autismo (piano, 
bateria e percussão), um cantor e três rrofessores e músicos (guitarra, acordéon e 
percussão). O repertório do grupo é baseado nas canções tradicionais populares francesas 
e em textos da revista "Papotin". O jovem Stéphane Guérin é um dos cantures do grupo. 479 
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Prosseguindo um dos objectivos do projecto, a assistência integrou famiLias d bairro, 
pessoas idosas de dois centros residenciais c crianças de escolas. Tal como foi referido 
anteriormente, o grupo francês apresentou-se com à vontade no palco e a Banda 
portuguesa tocou razoavdmente em relação à pouca experiência que tinha em palco. 

É importante salientar que dadas as características específicas das pessoas com autismo, 
dificuldades na comunicação e nas relações sociais recíprocas, o trabalho de grupo 
necessário a um conjunto musical torna-se um desafio, tanto para os alunos como para o 
professor qUt: os dirige. 

'\0 longo de todo O projecto, foi-se verificando que tinha sido desenvolvido um 
extraordinário espirita de equipa nos conjuntos musicais, tanto no português como no 
francês. 

Também a criatividade indispensável à Improvlsaçào jazzística mostrada pela Band<l 
surpreendeu-nos a todos. Será que as pessoas com autismo não têm imaginação criaiiva~ 

Ou, pelo contrário será que utilizam essa imaginação de um modo diferente do nosso~ Tal 
como perante os trabalhos de artes plásticas patentes nas exposições internacionais 
"Criação no silêncio" e "Artismo 2000" que a A.ssociação Autismo Burgos organizou com 
trabalhos de pessoas com autismo, podemos dizer que as pessoas com autismo 
desenvolvem as suas capacidades criativas através do desempenho artístico. 

O 2° festival internacional dos dois grupos teve lugar em paris, por ocasião do "Festival du 
Futur Composé", uma manifestação aberta e livre onde estiveram integrados amadores 
atípicos e profissionais. 

Desde vários anos que estahelecimentos especializados no acolhimento de jovens com 
autismo e psicáticos constituiram uma rede em França. Paralelamente foram criadas 
associações culturais extremamente vivas que: abriram vários ateliers (teatro, música, dança, 
artes plásticas e jornalismo) e organizaram encontros e manifestações públicas inéditas em 
locais prestigiosos ou marginais tanto em frança como no estrangeiro. Não se trata 
somente de tornar possível o acesso à cultura aos jovens autistas mas também de lhes 
tornar possível ser verdadeiramente actores no campo cultural. 

O festival do Futur Composé teve como finalidade juntar as numerosas iniciativas a fim de 
as apresentar a um público mais vasto. 

Os objectivos do festival eram os seguintes: 

480 • Enriquecer o património cultural dando a todos a possibilidade de o conhecer e de 
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lhe colocar mais uma pedra. 
• Criar e reforçar os ateliers culturais associativos nas instituições psiquiátricas. 
• Criar e reforçar as actividades artísticas profissionais em meios protegidos. 

Para preparar este festival, sete associações e uma dezena de instituições especializadas 
juntaram as suas energias criando a associação do Futur Composé. Trata-se de continuar a 
fazer evoluir o pensamento dos elementos da sociedade em relação às pessoas com autismo 
e de destruir alguns preconceitos que ainda estão presentes nalguns desses elementos. 

Sem dúvida que é importante para várias pessoas poder ajudar os jovens com autismo mas 
é muito mais difícil aceitar algo deles. Vencer esta dificuldade constituiu o objectivo 
principal deste festival. Os artistas que, nu decurso destes últimos anos, percorreram um 
pouco do seu caminho em companhia destes jovens com autismo, têm insistido muito no 
facto de que têm recebido muito mais do que têm dado. 

O festival durou duas semanas, nas quais houve concertos, representações teatrais, 
projecção de fUmes inéditos, espectáculos de mimo, exposições de artes plásticas. Os 
artistas que prestaram a sua colaboração, fizeram-nos a diversos titulas: uns são animadores 
dos ateliers culturais nos centros especializados, outros encontraram-se na comissão de 
redacção do jornal "le Papotin". 

No final, realizaram-se várias mesas redondas sobre o tema principal "Autismo e Cultura". 
As mesas redondas foram presididas pelo Dr. Roland Manual, psiquiatra e pelo Dr. 
Stanislas Tomkiewiecz, investigador e tiveram a colaboração de profissionais do 
espectáculo, pais, sociólogos, jornalistas, representantes dos ministérios da cultura, 
juventude e deporto. 

A discussão que envolveu músicos, professores, actores, terapeutas, realizadores de TV e 
de cinema, cantores, pais e jornalistas, centrou-se na questão "Autismo: Actividades 
culturais e futuro profissional: utopia ou realidade?". 

Algumas interrogações foram levantadas nesta mesa redonda: Qual a contribuição da 
música para os músicos? R para os outros~ Para que serve a expressão escrita num jornal? 
O que traz ao público? As pessoas com autismo fazem realmente teatro~ As criações são 
credíveis? Qual o público a que se destinam? 

Em relação às implicações financeiras, futuro e utilidade social foram colocaJas algumas 
outras questões: Vale a pena o custo financeiro? É uma perda de tempo em relação às 

necessidades educativas, médicas e soais das pessoas com autismo? Pode esperar-se que 
sobrevivam a este tipo de actividade? 481 
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Foi extremamente interessante o depoimento de alguns artistas que declararam ter 
aprend.ido muito com os seus discípulos autistas. Cito uma frase do Dr. RoJand i\tfanueJ 
"sem dúvida muitas pessoas estão prontas a ajudar jovens com dificuldades. Mas é muito 
mais difícil acreditar que eles nos ajudem a nós". 

A Banda da APPDA e "Les travailieurs du dimanche" deram um concerto no 
Conservatório de Bourg-la-Reine em Paris. Houve igualmente a participação de um mimo, 
actor profissional de valor reconhecido, Buffo, que o público muito apreciou. 

A Banda esteve no seu melhor tal como "Les travailleurs du dimanche". ,:\ctuaram 
separadamente e, mais tarde, simultaneamente. É de salientar que houve apenas um ensaio 
dos dois grupos musicais actuando em conjunto. A alegria que transparecia dos jovens com 
autismo, a comunicação que mantinham com o público não conseguem ser transmitidas 
fora do local. 

Viu-se com agrado o profissionalismo com que se apresentam. O grupo português 
mostrou um grande salto qualitativo na actuação em palco. O público que enchia a sala 
com cerca de duas centenas de lugares, era muito heterogéneo, com predominância Je 
intelectuais e de familiares de pessoas com autismo mas aplaudiu com entusiasmo. 

O 3° espectáculo internacional teve lugar no auditório do Centro Cultural Caixavigo, lima 
bela sala de espectáculos com 250 lugares, em Espanha. Além da actuação dos dois grupos, 
Banda da APPDA e "Les travailleurs du dimanche", apresentaram-se dois conjuntos muito 
populares na Galiza: "As Cantadeiras do Berbés" e o "grupo Tangata". 

Foi extremamente gratificante observar como o público aplaudiu os 4 grupos, sem 
distinção da situação dos dois primeiros. Não houve artistas deficientes mas sim 
simplesmente artistas. Os yuatro grupos completavam-se pois cada um tinha características 
muito diferentes dos outros. 

As cantadeiras dos Berbés são Jaze raparigas que recuperam música popular galega e que 
há mais de cinco anos dão a conhecer os resultados da sua investigação. A sua alegria, os 
instrumentos musicais populares e característicos da Galiza deram animaçâo ao 
espectáculo. 

A vertente mais erudita do espectáculo pertenceu do grupo Tangata, constituído por 4 

elementos que cultivam o tango como música instrumental pura. Utihzam como 
instrumentos o violoncelo, violino, piano e harmónica. 

482 Tanto o grupo francês como os portugueses variaram o seu repertório, introduzindo 
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canções e ritmos novos. O grupo francês trouxe um demento novo, uma violinista. 

4° espectáculo internacional 

Sempre com aplausos e resultados positivos, os dois grupos actuaram de novo em Portugal, 
desta vez no Porto, no Auditório do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia. .Foi uma 
óptima oportunidade para as crianças, jovens e seus familiares do centro da APPDA do 
Porto. O convívio estabeleceu-se também com o 3° Grupo que se apresentou: o Espaço T, 
grupo de teatro de associações de deficientes. O auditório estava completamente lotado tal 
como no conservatório de Bourg-la-Reine, em Paris. A assistência era sobretudo 
constituída por familiares dos grupos actuantes, o que deu uma calor muito grande ao 
conyívlo. 

O grupo musical francês, sem a participação do seu amestro, modificou o repertório; a 
Banda da APPDA utilizou música popular para as improvisações. O grupo de teatro 
representou uma peça na qual os actores eram todos pessoas com deficiência. 

Realizou-se ainda, no final do projecto, em Novembro, um outro espectáculo no Auditório 
da Faculdade de Medicina Veterinária em Lisboa, sala com capacidade para 20 pessoas, por 
ocasião de um seminário internacional "Autismo e Inclusão" onde só a Banda da APPDA 
actuou. A Banda actuou novamente e foi muito aplaudida no dia seguinte, no mesmo local, 
no final da Assembleia Geral do Autismo-Europe. 

Também os espectáculos a ruvel nacional e regional, com idosos e crianças foram 
extremamente motivadores e contribuíram para sensibilizar o público à deficiência e ao 
problema dos idosos. 

A actuação da Banda para os alunos e professores do Curso de Música foi um dos 
momentos altos dessa sensibilização. Os alunos, futuros professores, ficaram encantados 
com a espontaneidade dos elementos da Banda e simultaneamente com os seus 
conhecimentos musicais. Cm dos factores que mais os intrigou foi o espírito de grupo que 
julgavam ser impossível encontrar nas pessoas com autismo. 

Entre os convites recebidos pelos elementos do projecto, há a destacar o da Conserjaria de 
Sanidad y Bien Estar Social de Burgos para participarem no espectáculo de teatro do Dia 
Internacional da Pessoa Deficiente. 
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6. AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES E DO PROJECTO 

A avaliação incluiu a avaliação feita por: 

•	 Grupo de avaliação das acções de animação e dos espectáculos constituído pelos 
observadores e os coordenadores das associações parceiras do projecto (reuniões no 
final de cada uma das acções internacionais). 

•	 Os músicos e professores de música organizadores do espectáculo (relatórios das 
acções). 

•	 Os directores, presidentes e outros elementos das associações de pais das pessoa:. 
com autismo (através de questionários preenchidos). 

•	 O público dos espectáculos. Os indicadores da avaliação foram definidos à partida 
pelo grupo da avaliação foram definidos á partida pelo grupo da avaliação: o número 
de pessoas na assistência no final do espectáculo; a atenção (; o interesse mostrados 
pelo público durante o espectáculo; os aplausos, o entusiasmo mostrado durante o,. 
aplausos, os pedidos de "encore" no final; os comentários positivos ou negativos 
,~scutados. 

Os resultados da avaliação mostraram que: 

•	 O projecto contribuiu para a igualdade de oportunidades das pessoas com autismo 
e para a sua inclusão social. 

•	 Os jovens autistas tocaram como os seus pares sem deficiência. Foram aceites como 
qualquer outro músico. 

•	 A avaliação do projecto foi muito positiva. Os espectáculos musicais foram um 
sucesso tanto os destinados às escolas como os destinados ao público em geral. 

•	 O projecto foi um bom estímulo para o desenvolvimento de outros projectos 
semelhantes. 

•	 Foi estimulante o contacto com outras assoClações que desenvolvem actividades 
semelhantes. 

A acções de animação internacionais e nacionais contribuíram para: 

•	 Melhorar a imagem da pessoa com deficiência junto ao público em geral. 
•	 Mostrar as suas capacidades musicais e criativas. 
•	 Aumentar a comunicação das pessoas com autismo. 
•	 Aumentar a interacção pessoal e social dos grupos em risco de exclusão. 

•	 Aumentar a participação das famílias das pessoas com autismo na vida associativa. 
484 
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Nas acções internacionais e nacionais, o público era sobretudo constituído por pessoas 

deficientes e suas famílias, grupos Je pessoas idosas, crianças das escolas e também público 

interessado. Foi curioso e comovente assistir à interacção do público com os músicos. 

O projecto serviu para: 

•	 Motivar as pessoas idosas elou deficientes a participar nos espectáculos e actividades 

mUSlcalS. 

•	 \1otivar as direcções dos centros a desenvolver mais actividades musicais no interior 
e no exterior dos centros. 

•	 Partilhar experiências com grupos musicais nacionais e de outros países. 

O projecto teve também alguns resultados imprevistos: 

•	 O desenvolvimento de uma atitude profissional nos grupos que participaram nos 

espectáculos. Esse facto foi muito mencionado nos relatórios de avaliação. 

•	 A alegria e o entusiasmo dos participantes e do público durante os espectáculos. O 
pediJo Je músicas extra no fim. 

•	 O facto de os músicos com autismo terem gostado de actuar no estrangeiro. Não é 
fácil às pessoas autistas mudar hábitos, ambientes e países. Os músicos 

movimentaram-se com à vontade tanto na cena como fora dela. 

7. O GUIA DO ANIMADOR 

No final do projecto "sociedade para todos" foi publicado e guia do animador. Contém 

princípios de actuação e sugestões de estratégias derivadas da experiência desenvolvida 

todo o ano. Fornece instruções claras para pôr as estratégias em prática. Tem igualmente 

indicações claras de trabalho com pessoas autistas e outras para pessoas iJosas. 

Como exemplo cito o método utilizado pelo professor Rui Pais da APPOA, coordenador 

c elemento da Banda da APPDA: 

')4 músicafazparte do cunicttlo de todos os alunos independentemente do grau de perturbação do espectro 
autista que apresentem. 

~m pnmeiro lugar há sessões individuais, especialmente para as situações mais dificeis, onde a 

aprendizagem e envolvimento na música se sucedem gradualmente e por etapas, conforme o padrão de 

evoltição de cada um. São ensinadas regras básicas de comportamento social. 
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Em s~guida proporcionar-se a vivência de momentos em gmpo. 

Só depois dosjovens adquirirem a!;f?,umas competências no domínio psico-motor, das formas de comunicar e 
atitude de receptividade é que se formam os grttpOS musicais. Até essa altura, o trabalho com base nc/ 

motivação ejogo lúdico, destina-se a estimular capacidades e reduzir deftcits. 

Em seguida stlrge a oponunidade de formar prOjectos de expressão musical, em corgunto ou individuais. A 
partir daí é estrtltttrado 11m esquema de produção epreparação de UIH espectáculo Im/sical (ensaios, escolha 

de músicas, etc.) bem como da avaliação qtte pretende identificar limitações e aptidões técnicas de cada 
elemento da Banda. Segue-se afase de realização do espectáculo, sempre num contexto pedagóJ!,ico". 

Pequenos exercícios rítmicos, de imitação de sons do ambiente, de jogos com instrumentos 
musicais estão inseridos no manual. Exercícios específicos para pessoas com autismo ou 
pessoas idosas completam o texto. 

o guia será usado no treino de animadores a ruve\ europeu. O perfil do animador a formar 
será o de jovens actores em busca do 1° emprego ou jovens deficientes. 
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Conceição Castro Ramos 

OS PROCESSOS DE AUTONOMIA E DESCENTRALlZACÃO À 
lUZ DAS TEORIAS DE REGUlACÃO S'OCIAl 

O CASO DAS POLíTICAS PÚBLICAS DE EDÚCAÇÃO EM 
PORTUGAL 

Orientação: Profa . Doutora Teresa Ambrósio 

Como se opera a regulação dos Sistemas Educativos nas sociedades contemporâneas, 

no quadro da,s democracias avançadas, face a uma pesada herança dos modelos 

burocráticos de organização e administração e à prática secular de regulação administrativa? 

Para tentar trazer alguns esclarecimentos novos a esta questão que hoje se coloca com 

pertinência à governabilidade das políticas sociais, procura-se analisar o caso português das 

politicas públicas de Educação, à luz das teorias de regulação social. 

Este objectivo tornou necessária várias abordagens dos processos de autonomia e de 

desconcentração/descentralização A escala do espaço nacional e regional autónomo. 

A aborJagem hist6rico?administrativa permitiu caracterizar o modelo tradicional e 

identificar os traços dominantes da regulação orgânica e funcional dos modelos 

dogmáticos weberianos. 

A leitura critica da inovação e mudança, A luz das macro teorias de mudança social, 

bem como das correntes de pensamento da ciência política, das ciências da educação e da 

administração e gestão tomaram possívd apreender a emergência de um quadro dinâmico 

de regulação das políticas eJucativas. 

A análise da intencionalidade política de actores políticos confirmou a configuração de 

um modelo que admite a participação social como instrumento de regulação. O tratamento 

interactivo do conjunto de dados obtidos pela análise documental e pelo inquérito por 

entrevista, per, itiu identificar como mudanças significativas novas ordens locais, 

processos de concertação educativa em instâncias de mediação autárquica e de regulação 

extra-escolar e a constituição de dois subsistemas de regulação autónoma regional. 

Considera-se que a presença da tendência pesada do modelo tradicional, que a 

investigação igualmente mostrou, reforça a importância das abordagens pluridisciplinares 

para a compreensão das continuidades e rupturas dos modelos de regulação da 

administração da educação. 
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Ton,ás Vargues Patrocínio 

TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO, CIDADANIA
 
(RE)PENSAR PROJECTOS EDUCACIONAIS NUMA ABORDAGEM
 

COMPREENSIVA DA CONTEMPORANEIDADE
 

Orientação: Prof. Doutor Joaquim Coelho Rosa 

MO 
Este trabalho propõe-se a construção de um quadro interpretativo de articulação dos 

conceitos: tecnologias de informação a comunicação (TIC), educação a cidadania. 
Dentro de uma metodologia qualitativa/interpretativa, trata-se de um estudo que 

mobiliza, como material empírico, textos de autores de múltiplas áreas a textos dos 
principais projectos a programas nacionais de introdução das TIC nas escolas portuguesas. 

Numa época de globalização, a dissertação considera que novos a mais exigentes 
mandatos desejavelmente se desenham para a escola e, em geral, para os sistemas da 
educação/formação, numa perspectiva de aprofundamento da sociedade democrática 
contemporânea que se deverá definir por um projecto de inclusão, potencialmente 
universal, de todos os cidadãos e, em particular, por um projecto de info-inclusão. A uma 
educação global deverá corresponder uma preocupação com a produção de competências 
consentâneas com novos paradigmas emergentes, contribuindo para uma acção reflexiva 
quotidiana, por parte de cada pessoa, baseada no espírito crítico a contribuindo para que 
as questões éticas se situem na primeira linha da construção que cada um fizer de si mesmo, 
do mundo a da vida. 

A sociedade tecnológica, o mundo digital, exige que cada pessoa aprenda a lidar quer 
com os excessos "tecnofilicos" quer com os excessos "tecnofóbicos" a assuma uma atitude 
existencial capaz de lidar de forma consciente com a dúvida, a irracionalidade, a novidade, 
a incerteza, características da complexidade gerada por uma mudança constante que toma 
os sistemas abertos, antipositivistas e antideterministas. 

A cidadania, o exercício da cidadania, deve assentar, pois, numa perspectiva ontológica: 
na construção de sentido para a vivência pessoal em sociedade geradora de um sentimento 
de pertença (que pão se resuma à identidade); na construção de um sentido de participação 
(mesmo antes de surgir a reivindicação dos direitos de participação); a na construção de um 
sentido de emancipação (empowermentt) fundado na compreensão do inacabamento 
humano. 

Este trabalho reivindica, então, o (re)pensar os projectos educacionais na era da pós
informação numa abordagem T] ';.c. (Tecnologia, Educação, Cidadania) dando maior 

centralidade à pessoa-aluno, como sujeito em formação, valorizando nuvos desafios nos 
âmbitos cognitivo, axiológico a relacional. 497 



Pedro Carvalho Esteves 

ENSINAR MATEMÁTICA EM SUBÚRBIA(1989-96) 
ESTUDO DE CASO SOBRE UM GRUPO DE PROFESSORES 

Orientação: Profa . Doutora Teresa Ambrósio e Prof. Doutor José Manuel Matos 

Este estudo insere-se nas preocupações com a procura de metodologias alternativas 
para as reformas educacionais e com o papel acrescido que, nelas podem ter os professore~. 

Para tal, é seu. objectivo central a descrição da influência, num, ambiente antecipatório de 
mudanças, de um grupo de, docentes (e em particular de quatro, professores), leccionando 
numa zona geográfica designada. por Suburbia, sobre a cultura profissional. Tratando-se de 
um estudo qualitativo, recorreu-se a uma larga variedade de procedimentos para a recolha 
de dados, sendo sobre eles construída uma interpretação naturalística, que expressou as 
mudanças educativas em termos de dinâmicas culturais. 

Foram encontrados importantes contributos individuais c colectivos de professores 
para a redefinição da profissão docente, mediante a reformulação de problemáticas e 
através de diversas intervenções nas escolas e de modificações do contexto associativo, 
próximo e afastado. Tendo o grupo, estudado atribuído grande ênfase às capacidades e 
saberes dos seus membros, terá sido o Seu menor esc1arecimc:nto face aos papéis a 
desempenhar externamente urna das dificuldades encontradas para a formulação de 
estratégias a longo prazo, sendo outra o conflito com as exigências da lógica centralizada, 
da Reforma Educativa em cujos inícios participaram. 

Sugere-se, portanto, que as reformas educacionais tanto valorizem as iniciativas 
tomadas pelos professores nas escolas e inter-escolas como criem condições para o 
desenvolvimento qualitativo das dinâmicas locais de mudança. 
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Rosa Maria Silva Santiago 

PRÁCTICAS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL E SOCIAL 

UM CONTRIBUTO PARA A FORMACÃO CONTíNUA DE 
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO EM CABO VERDE 

Orientação: Profa Doutora Maria do Loreto Paiva Couceiro 

A educação e a formação constituem, nos dias de hoje, aspectos centrais da problemática 
do desenvolvimento, um conceito que aponta cada vez mais para o desenvolvimento da 
pessoa, nas suas múltiplas dimensões, visando uma melhoria gradual do seu bem estar. 

A relevância que esses dominios merecem, enquanto suportes do progresso social, 
impõe que a formação que é proporcionada aos profissionais do ensino os prepare 
adequadamente para a complexa tarefa que são chamados a desempenhar, dotando-os de 
competências para prosseguirem a sua auto-formação. 

Sem descurar outros aspectos que também interferem no processo educativo, cujo 
contributo ~ fu damental para a melhoria da qualidade da educação, o presmte estudo 
centra-se sobre a formação continua dos professores do ensino básico em Cabo Verde. 

Constitui nosso objectivo identificar metodologias inovadoras de formação que possam 
desenvolver nos professores competências imprescindiveis ao desempenho da sua função, 
como a reflexividade, a criatividade, com vista á conquista permanente da sua autonomia e 
da apropriação do seu desenvolvimento profissional. 

Este objectivo foi norteado pela nossa convicção de que 6 preciso dotar os professores 
de uma formação que não se assente nos princípios da racionalidade técnica, mas que os 
capacite a desenvolver um diálogo critico, criativo e responsável com as situações 
problemáticas do seu dia-a-dia, procurando respostas adequadas. 

A formação que aqui defendemos insere-se no quadro de uma interacção dinâmica entre 
a escola e a comunidade, visando não só uma concertação de esforços em prol do 
desenvolvimento local, como também um aproveitamento dos recursos endógenos para o 
enriquecimento de experiências educativas. 

Por outro lado. a aposta na formação continua decorre da importância que hoje se 
reconhece a esta etapa, não só pelo seu carácter de formação permanente, como também 
pelas potencialidades que apresenta, por se centrar mais sobre a prática pedag6gica c sobre 
o contexto. 

Acreditamos que poderá ser uma via promissora para a implementação de uma cultura 

de parceria entre a escola e os demais actores sociais, na busca do bem comum, sobretudo 
nas localidades isoladas e pobres, onde a escola mantém uma presença mais viva. 499 



Maria ~oélja :\Jogueira 

EDUCAÇÃO I FORMAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DE SI E 
IMPACTE NA COMUNIDADE 

CONTRIBUTO DA PASSAGEM POR UM CURSO SOCIO
EDUCATIVO NUMA HISTÓRIA DE VIDA 

Orientação: Prota. Doutora Teresa Ambrósio ;3 

Prota. Ora Maria do Loreto Paiva Couceiro 

r 

O presente trabalho inscreve-se na problemática da educação/formação, que 
constitui um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade 
adeq uada aos desafios actuais, uma sociedade cognitiva, baseada na cidadania e na 
justiça. 

A "Educação de Adultos", considerada no contexto de uma instituição 
educativa/ formativa, a área de investigação em que este estudo se desenrola, 
nomeadamente numa acção desenvolvida por esta instituição num determinado 
contexto espaço-temporal Esta "Educação de Adultos" tem por finalidade não só 
proporcionar a obtenção da escolaridade obrigatória mas ainda ter uma intervenção 
mais profunda no desenvolvimento do processo educativo/ formativo. 

Através de novas estratégias de educação/formação que se inscrevem na des
estruturação do paradigma da razão e da linearidade para dar lugar a um novo 
paradigma, de, construtivismo, num modelo sistemático e de hiper-complexiJaJe, 
consideram-se os actores, o polo fundamental de desenvolvimento da sua própria 
educação/ formação. 

:"Jeste sentido e partindo da, valorização do sujeito singular reconhecemos o 
lugar central que lhe é atribuído no seu processo educativo/ formativo 

Num processo de análise do processo educativo/ formativo, reconhecendo como 
fundamentais o conceito de autoformação e a valorização da experiência, tendo em 
conta que os percursos educativos/formativos se desenrolam no decurso da vida, 
mas em que há, no entanto" factos e vivências, mais marcantes na vida das pessoas, 
analisamos o processo educativo/formativo da narradora e como este conduziu a 
um processo transformativo a partir da globalidade da sua vida. 

Através da análise globalizante da vida e dos factos determinantes que a 
estruturam, procuramos compreender ainda, no domínio do processo de 
transformação, cm que áreas aquele se evidenciou. 

Desta forma e de acordo com a natureza do objecto de estudo, consideramos a 
500 hist6ria de vida como a opção metodológica mais adequada. 



A historia de vida utilizada neste estudo, constitui um percurso heurístico que, 
permite compreender a estruturação do processo educativo/ formativo e comu este 
conduz ao processo de transformação de si com implicações a nívc1 pessoal e social. 
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