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A minha primeira grande Mestra foi a minha Mãe. 
 

Quando era menina, entre os onze e os treze anos, e andava no Liceu 
Dona Filipa de Lencastre, a minha Mãe - modista, com apenas a terceira 
classe, com uma escrita cheia de erros de ortografia - era uma mulher 
culta e inovadora. Não porque soubesse muito, de ciência feita, mas 
porque sabia ouvir e pensar, reflectir sobre o que ouvia e aplicá-lo, por 
vezes em contextos surpreendentemente diferentes (tais como usar a 
técnica dos moldes de vestuário na transformação dos móveis da nossa 
sala de jantar em híbridos de campismo para guardar louça e abrigar os 
periquitos!).  
 

Minha Mãe achava que me devia apoiar nos estudos. Levantava-se às 6h da manhã, antes dos meus 
"pontos escritos" de avaliação, e sentava-se ao pé de mim a costurar. E, como não sabia as matérias, 
mas queria ajudar-me nas revisões, combinávamos "pergunte-me isto - dava-lhe uma lista de temas - 
e veja se o que eu digo se percebe". A primeira pergunta era sempre. “O que quer dizer…?” E a sua 
crítica à minha resposta era bastante valiosa, pois não se deixava convencer facilmente, re-
perguntando, mais e mais, até perceber. E quantas vezes as perguntas me surpreendiam e me 
obrigavam a estudar melhor, pois afinal não era ela, mas eu, quem não tinha percebido! 
 
Deste processo devo-lhe muito mais do que boas notas: devo-lhe a compreensão de que só sabemos, 
de facto, quando conseguimos comunicá-lo claramente aos outros - aqueles outros que podem 
"saber" pouco mas que querem conhecer e sabem pensar - e devo-lhe também a alegria imensa da 
partilha, essa evidência de como é estarmos juntos, do mesmo lado, a olhar, a reflectir, a tentar 
perceber o que nos rodeia! 
 
Foi esse maravilhamento que revivi intensamente no “Projecto 23 Mais”, de apoio ao acesso e 
progressão dos maiores de 23 anos no ensino superior, desenvolvido na Universidade Moderna1: ter 
alunos adultos, lúcidos, experientes, capazes de pensar criticamente sobre o 
que comunicamos, de questionar, de pesquisar com empenho caminhos 
novos, interessados de facto em aprender, alunos capazes de nos obrigar a 
repensar os passos a dar para criar aquele contexto comum em que a partilha 
opera. Uma partilha que a todos traz algo de muito novo: um novo 
conhecimento sobre o tema, sobre o prisma com que cada um o "vê", sobre o 
caminho que, de diferentes pontos, nos fará confluir, sobre a mais valia que se 
criou no caminhar.... 
 
O meu segundo grande Mestre foi o Professor Sebastião e Silva.                          2 
 
Como refere Carvalho e Silva3 “Sebastião e Silva teve relativamente ao Ensino da Matemática uma visão 
globalizante capaz de compreender o que se passava desde o Ensino Primário ao Ensino Superior. Via a 
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Matemática não como um conjunto de técnicas a dominar mas como um meio de conseguir a formação integral 
de um cidadão.”  
 
E, citando frases do Mestre, lembra: 
 
“A primeira questão a pôr é: para que serve o Ensino da Matemática? Sebastião e Silva tinha ideias muito 
precisas: 

- A meu ver são principalmente o sentido crítico e a autonomia mental as qualidades que um 
professor de matemática se deve esforçar por desenvolver nos seus alunos. ([9]4) 
 
- Os alunos não precisam, em geral, de ser investigadores, mas precisam de ter espírito de 
investigação. Intuição, experiência, lógica indutiva, lógica dedutiva - todos estes meios se alternam 
constantemente na investigação científica, numa cadeia sem fim em que é difícil destrinçar uns dos 
outros.([5]5, p. 107-111) 
 
- Um dos objectivos fundamentais da educação é, sem dúvida, criar no aluno hábitos e automatismos 
úteis, como, por exemplo, os automatismos de leitura, de escrita e de cálculo. Mas trata-se aí, 
manifestamente, de meios, não de fins. ([5], p. 10-11) 

 
E criticava o ensino tradicional: 
 

- O que é preciso é não confundir cultura com erudição e sobretudo com o enciclopedismo desconexo, 
imensa manta de retalhos mal cerzidos, que vão desde as guerras púnicas até ao sistema nervoso da 
mosca. É esse, a bem dizer, o tipo de cultura que tende a produzir o ensino tradicional, baseado num 
sistema de exames que só permite apreciar memorizações e automatismos superficiais, mais ou 
menos próximos do psitacismo. ([12]6)” 
 

Era um Mestre que praticava o que defendia, como posso testemunhar: quer enquanto estudante, na Disciplina 
de Análise que o Professor leccionava, quer posteriormente, no Centro de Estudos Matemáticos, o seu 
permanente incentivo à investigação, enquanto processo de aprendizagem, e à submissão dos resultados a 
debate colectivo, como processo de validação e construção de novo conhecimento, foram os mais marcantes 
esteios do meu percurso subsequente.   
7 

Outra voz autorizada e incansável, a do Professor Rui Canário, no seu belo texto 
“Parar de transformar crianças e adolescentes em alunos” 8 referia: 
 
“O diagnóstico sobre a situação actual da escola é sombrio. O problema da escola 
pode ser sintetizado em três facetas: a escola, na configuração histórica que 
conhecemos (baseada num saber cumulativo e revelado), é obsoleta, padece de 
um défice de sentido para os que nela trabalham (professores e alunos) e é 
marcada, ainda, por um défice de legitimidade social, na medida em que faz o 
contrário do que diz (reproduz e acentua desigualdades, fabrica exclusão relativa). 
 
Não é possível adivinhar, nem prever, o futuro da escola, mas é possível 
problematizá-lo. Ou seja, é desejável agir estrategicamente, no presente, para que 
o futuro possa ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um 
destino. É nessa perspectiva que pode ser fecundo, e pertinente, imaginar uma 
"outra" escola a partir de uma crítica ao que existe.  

 
Assim, a construção da escola do futuro deverá orientar-se por três finalidades fundamentais: 

 
- a de construir uma escola onde se aprenda pelo trabalho e não para o trabalho, contrariando a 
subordinação funcional da educação escolar à racionalidade económica vigente. É na medida em que 
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o aluno passa à condição de produtor que nos afastamos de uma concepção molecular e transmissiva 
da aprendizagem, evoluindo da repetição de informação para a produção de saber; 
  
- a de fazer da escola um sítio onde se desenvolva e estimule o gosto pelo acto intelectual de 
aprender, cuja importância decorrerá do seu valor de uso para "ler" e intervir no mundo e não dos 
benefícios materiais ou simbólicos que promete no futuro; 
 
- a de transformar a escola num sítio em que se ganha gosto pela política, isto é, onde se vive a 
democracia, onde se aprende a ser intolerante com as injustiças e a exercer o direito à palavra, 
usando-a para pensar o mundo e nele intervir.” 
 

E sublinhava:  
  
“Por um lado, é necessário pensar a escola a partir do não escolar. A experiência mostra que a escola é muito 
dificilmente modificável, a partir da sua própria lógica. A maior parte das aprendizagens significativas realizam-
se fora da escola, de modo informal, e será fecundo que a escola possa ser contaminada por essas práticas 
educativas que, hoje, nos aparecem como portadoras de futuro. 
 
Por outro lado, é preciso caminhar no sentido de desalienar o trabalho escolar, favorecendo o seu exercício 
como uma "expressão de si", quer dizer, como uma obra, o que permitirá passar do enfado ao prazer. 
 
Finalmente, é imperioso pensar a escola a partir de um projecto de sociedade, com base numa ideia do que 
queremos que sejam a vida e o devir colectivos. Não será possível uma escola que promova a realização da 
pessoa humana, livre de tiranias e de exploração, numa sociedade baseada em valores e pressupostos que 
sejam o seu oposto.”  
 
O depoimento termina com uma visão de esperança: 
 
“A construção de uma outra relação com o saber, por parte dos alunos, e de uma outra forma de viver a 
profissão, por parte dos professores, têm de ser feitas a par. A escola erigiu, historicamente, como requisito 
prévio da aprendizagem, a transformação das crianças e dos jovens em alunos. Construir a escola do futuro 
supõe a adopção do procedimento inverso: transformar os alunos em pessoas. Só nessas condições a escola 
poderá assumir-se, para todos, como um lugar de hospitalidade.” 
 
Aliás, a propósito do Programa Novas Oportunidades e sobre a Educação de Adultos, no Debate Nacional 
sobre Educação, escreve mais:9 
 
“A educação como processo permanente apela a que se multipliquem as oportunidades educativas (…) a uma 
transformação em profundidade do sistema escolar fazendo de cada escola um colectivo “inteligente”, capaz 
de se abrir, enquanto sistema plurifuncional de recursos, à utilização intensiva de públicos e parceiros variados, 
instituindo-se como um centro contextualizado de educação permanente e contribuindo para a articulação local 
de uma diversidade de ofertas.”   
 
Se adoptarmos estes pontos de vista, e cingindo-nos por ora à aprendizagem dos adultos, há então que 
reflectir sobre outros contextos onde ela se proporciona, nomeadamente o trabalho socialmente inserido. 
 
E de novo temos a mesma percepção, desta vez dada pela Professora Cristina Parente: em ambientes 
empobrecedores, com tarefas repetitivas, pouco se aprende; mas os adultos envolvidos em processos de 
mudança, ou sobre os quais as mudanças incidem, adoptam-nos e interiorizam-nos segundo uma 
racionalidade própria, desenvolvendo comportamentos mais ou menos favoráveis, de adesão ou resistência. 
(Parente, C., 2006)10. 
 
Significará isto que, com a mudança, necessariamente ocorre a aprendizagem? 
 
De facto esta conclusão é falsa. Salienta a autora referida que “uma estratégia antropocêntrica, que se pauta 
pelo envolvimento dos trabalhadores, tem maior probabilidade de desencadear uma apropriação intensa da 
mudança e de resultar num processo de aprendizagem; a adaptação será, por sua vez, a configuração 
assumida no caso da opção por uma estratégia tecnocêntrica, que tenderá a promover uma apropriação 
superficial das alterações, consequência, nomeadamente, de uma imposição das mesmas.” (Parente, C., 
2006).  
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Aliás, desde os finais do século XX que se pode dizer que os processos de mudança se tornaram 
frequentemente contínuos, nas organizações, inseridas em ambientes onde imperam a instabilidade, a 
incerteza e a variabilidade da concorrência numa economia mundial globalizada e face à qual essas mesmas 
organizações têm de se posicionar e, actuando, responder ou, eventualmente, antecipar as transformações em 
curso. 
 
Será pois importante que tão conturbados – por vezes dolorosos, por vezes exaltantes - processos resultem 
em efectiva aprendizagem. De quem? 
 
Segundo Parente (2006) “a aprendizagem refere-se a um processo de endogeneização das mudanças pelos 
sujeitos, resultando na introdução de alterações necessariamente ao nível cognitivo e, eventualmente, ao nível 
comportamental, o que não significa que se concretize apenas no domínio individual (…) A aprendizagem 
individual é então condição necessária, ainda que não suficiente, para a aprendizagem colectiva e 
organizacional. Estes dois últimos níveis de aprendizagem implicam que os saberes sejam transferidos, 
partilhados e generalizados, para além dos sujeitos individuais, a outros colectivos de trabalho, 
designadamente a grupos ou equipas (aprendizagem colectiva), ou a toda a empresa”. 
 
A tendência actual para a valorização do trabalho em grupo e de projecto, aconselhada, pelo menos, desde os 
anos 30 do século XX, nomeadamente pela escola das relações humanas e pelo Tavistock Institute, resulta da 
experiência comprovada acerca do trabalho colectivo como “um meio de transformação conjunta dos 
indivíduos, dos colectivos e das organizações finalizado na melhoria da eficácia organizacional” (Parente, C., 
2006). 
 
Mas não são apenas os processos de mudança estratégica que potenciam processos de aprendizagem. 
Segundo “Lopes (1998), a aprendizagem na actividade de trabalho depende fundamentalmente da natureza e 
da complexidade dos problemas que o trabalhador tem de enfrentar no seu desempenho laboral. De acordo 
com esta concepção, a aprendizagem assume um carácter eminentemente informal, afastado de qualquer 
decisão de formação explícita e formal.” (Parente, C., 2006). 
 
A partir de estudos que abrangeram centenas de gestores, Argyris e Schon (1978; 1996)11 comprovaram que 
cada indivíduo ou organização tem dois tipos de teoria da acção - as teorias oficiais ou teorias expostas e as 
teorias-em-uso. De facto, as organizações, tal como os indivíduos, têm um funcionamento racional e 
estrategicamente orientado por normas, crenças e valores, que estão presentes nas suas teorias da acção. Ao 
nível dos indivíduos, as teorias oficiais estão patentes na forma como afirmam actuar face a uma determinada 
situação e as teorias-em-uso referem-se à teoria que os indivíduos accionam na realidade ao praticar certa 
acção. Esta pode ou não ser compatível com a teoria oficial, não tendo os sujeitos, frequentemente, 
consciência da incompatibilidade entre elas. Ao nível organizacional, as teorias oficiais remetem para tudo o 
que é assumido de forma explícita pelas instituições, nomeadamente, as normas que regulam o desempenho, 
as estratégias desenvolvidas com objectivos de concretização dessas normas e os pressupostos que orientam 
as estratégias e normas. As teorias-em-uso reportam-se aos fundamentos dos comportamentos quotidianos 
das organizações, assumindo, com 
grande  frequência, um carácter tácito. 
 
Segundo estes autores, a aprendizagem 
organizacional desenvolve-se, em geral, 
em dois ciclos:  
 

- Caso os trabalhadores se 
relacionem com as mudanças nos 
meios externo e interno da 
organização, detectando erros e 
corrigindo pontualmente os seus 
comportamentos, mas não 
questionando as características 
centrais da teoria-em-uso 
organizacional, estamos perante 
um ciclo de single loop learning: 
adaptativa, correctiva, de carácter 
incremental, baseada numa única 
retroacção linear.  
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- A double loop learning, é considerada num nível de aprendizagem superior, na medida em que 
implica a alteração das normas e dos pressupostos organizacionais, permitindo em simultâneo a 
correcção dos erros e uma intervenção sobre as causas que os originaram, como resultado de uma 
avaliação dos valores e directrizes da organização. Define novas prioridades e normas ou reestrutura 
as existentes, reformulando a teoria oficial. Deste modo, os valores propícios a este tipo de 
aprendizagem tem por base a possibilidade quer de se dispor de informações válidas para se fazerem 
escolhas informadas, quer de se controlar a aplicação destas escolhas de modo a poder corrigir os 
erros (Argyris, 199812). 

 
 
A proposta de Argyris e Schon inclui um terceiro ciclo de aprendizagem transversal, no qual os sujeitos 
aprendem ao reflectir sobre os contextos prévios da aprendizagem, ao identificar quais as situações 
facilitadoras e inibidoras do processo, ao questionar as experiências passadas da organização e ao inventar 
novas estratégias, inserindo os resultados da aprendizagem no acervo de aquisições individuais e públicas 
(Argyris e Schon, 1978).  
 
Neste ciclo, os processos de aprendizagem relacionam-se directamente com os conteúdos da aprendizagem e 
com os seus resultados e justificam a permanência ou alteração de quadros de referência que orientam as 
acções individuais e as práticas organizacionais. 
 
Relembro os meus Mestres: com eles aprendi que aprender é uma relação de dois sentidos. Hoje sei que os 
grupos, as organizações, a vida em sociedade, multiplicam as oportunidades de aprender, que melhor ou pior 
iremos aproveitar.    
 
Como cantava Alanis Morissette13 
 

You live you learn 
  

You love you learn 
  

You cry you learn 
  

You lose you learn 
  

You bleed you learn 
  

You scream you learn 
  
 

You grieve you learn  
 

You choke you learn 
 

You laugh you learn 
  

You choose you learn 
  

You pray you learn 
  

You ask you learn  
 

You live you learn 
 

 
Perguntar não ofende! … 

Neste Mundo que muda… 
Desaprender, sempre! 

Mudar de vida 
Inovar para perdurar? 
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LEIA A PROPÓSITO, NESTE SÍTIO … 
 


