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Terminado o inverno, na Rue des Philosophes, os pássaros cantam 
com renovada alegria e as árvores centenárias, em uníssono, crescem 
em rebentos, verde-claro brilhante. 
 
Os meus netos procuram, felizes, as novidades que despontam a cada 
dia. 

 
Junto ao Castrum, num 
pequeno jardim, grandes 
castanheiros bravos 
exibem agora, em longas 
plumas, mil ramos recém-
nascidos. O Lucas, o meu 
neto de 8 anos, decidiu 
levar um deles “para a mãe 
ver e depois colar no 
herbário”. 
 
Os castanheiros são 
árvores de grande 
longevidade (há 
estimativas, para certas 
variedades, entre 2000 e 
4000 anos), atingindo com 
frequência mais de 30 
metros de altura. Obter um 

pequeno rebento é obra difícil para qualquer um. 
 
O Lucas começa a lançar pequenos galhos, que apanha do chão. Mas 
não chegam tão alto quanto é preciso, ou não com a força suficiente. 



 
Então muda de estratégia: empilha vários galhos, de tamanhos 
diferentes e recomeça a lançá-los, um a um, apanhando e colocando 
de parte os que caem sem atingir o alvo.  
 
Eu e o Avô tentamos convencê-lo a deixar a tarefa, por quase 
impossível: “vem, Lucas, vamos com o teu irmão ao parque infantil! 
Essas árvores são muito altas!”. O Lucas recusa, continuando a sua 
sistemática experimentação. Fico com ele e o Avô leva o Simão… 
 
O Lucas comenta: “vês Avó, não dá com paus! Vou ver com estas 
pedras que usei para partir outras pedras, como os homens antigos.” E 
retira, dos muitos bolsos dos longos calções, um dos seus maiores 
tesouros: uma colecção de pedras chatas, de diferentes tamanhos, 
que recolheu nas suas actividades de “arqueologia” (viver junto do 
Castrum tem sido inspirador!). Coloca as pedras num monte, no chão, 
e recomeça a tarefa, sistematicamente, pedra a pedra, tentando 
alcançar e derrubar um rebento e guardando no bolso as pedras que 
não serviram o seu intento. 
 
“Então Lucas, vamos embora? O Avô e o teu irmão já foram há 
muito!”. Mas o Lucas continua imperturbável, pedra a pedra… até 
acertar num rebento com a força que o derruba. Depois reflexivo: “Vês, 
Avó, esta era a pedra boa para isto!” e guarda-a num dos bolsos, ainda 
vazio.  
 
Voltamos para casa (já é tarde para ir ao parque infantil), eu 
surpreendida, ele feliz, com o seu raminho novo, verde-claro. “Oh, 
Lucas, estava a ver que nem chegaríamos a tempo para almoçar!”. 
“Pois, Avó, se fosse preciso ficava a tentar até à noite!”. “E se não 
conseguisses?”. “Eu sabia que ia conseguir, nem que não me deitasse 
e ficasse aqui muitos dias!”. 
 
Cada passeio com os nossos netos é uma ocasião de profunda 
reflexão e prazer. E neste pequeno episódio, reconheço todas as 



características de inovador do Lucas: observa, experimenta, 
persevera, avalia, confia em si, extrapola, aprende. 
 
Oiço Ken Robinson falar de educação e criatividade1…”defendo que 
todas as crianças têm talentos enormes. E nós desperdiçamo-los sem 
dó nem piedade (…) hoje, a criatividade é tão importante em educação 
quanto a literacia e (…) devemos tratá-la com o mesmo status. (…) As 
crianças arriscam, mesmo quando não sabem arriscam. Não têm 
medo de estar erradas. (…) Não estou dizendo que estar errado é o 
mesmo que ser criativo. O que sabemos é que se você não está 
disposto a errar nunca criará algo original. (…) Quando se tornam 
adultas, a maior parte delas perdeu essa capacidade. Passaram a ter 
medo de errar. Aliás é assim que administramos as nossas empresas. 
Estigmatizamos erros. E agora administramos sistemas nacionais de 
educação onde os erros são a pior coisa que você pode cometer. O 
resultado é que, através da educação, afastamos as pessoas das suas 
capacidades criativas. (…) Acredito apaixonadamente que ao crescer 
não desenvolvemos a nossa criatividade, atrofiamo-la. Ou melhor: 
somos educados a fazê-lo” 
 
E acrescenta: 
 
“Nos próximos 30 anos, de acordo com a UNESCO, no mundo todo, 
será maior o número de pessoas que vão formar-se em escolas do 
que o número de todas as que já se formaram ao longo da História. 
(…) De repente os diplomas já não valem nada (…) Precisamos rever 
as nossas noções de inteligência. (…) Primeiro: a inteligência é 
diversa. Pensamos visualmente, pensamos em sons, pensamos 
cinestesicamente, pensamos em termos abstractos, pensamos em 
movimento. Segundo: a inteligência é dinâmica (…) interactiva. (…) a 

                                                      
1 TED Talks:Sir Ken Robinson fala sobre educação e criatividade, 2006 
http://www.ted.com/talks/lang/por_pt/ken_robinson_says_schools_kill_
creativity.html 
 



criatividade – que defino como o processo de criar ideias originais que 
tenham valor  - frequentemente surge da interacção de diferentes 
ângulos de visão. (…) Terceiro: a inteligência é distinta. (…) Há 
pessoas que precisam de se mover para pensar. (…) Precisamos de 
construir uma nova ecologia na qual comecemos a reconstruir a nossa 
concepção da riqueza da capacidade humana.” 
 
O Lucas é um aluno bastante bom, segundo os cânones suíços, 
fortemente centrados na matemática, nas línguas e nas ciências. Aliás, 
a Suíça é o segundo país europeu com melhores resultados no estudo 
Pisa de 2006. Nas três áreas testadas – ciências naturais, leitura e 
matemática – os jovens, entre os 15 e 16 anos, obtiveram resultados 
superiores à média de todos os países que participaram no programa. 
 
O estudo Pisa de 2006, que avaliou os conhecimentos de alunos de 57 
países, mostra que, na área de ciências exactas (domínio de análise 
prioritário), os alunos suíços obtiveram 512 pontos, contra 500 da 
média dos países da OCDE. 
 
Em matemática os jovens suíços obtiveram também resultados 
bastante bons na comparação internacional, ultrapassando largamente 
(com 530 pontos) a média dos países da OCDE (498). Apenas Taiwan, 
Finlândia, Hong Kong e Coreia registaram valores superiores. 
 
Segundo a Directora da Conferência de Directores de Instrução 
Pública (CDIP), Isabelle Chassot, os resultados também demonstram 
que "o sistema educativo suíço realiza uma verdadeira proeza em 
termos de integração. (…) A situação da Suíça é, de facto, particular 
devido à sua população escolar extremamente heterogénea do ponto 
de vista linguístico e cultural, segundo um relatório da OCDE. A 
proporção de estrangeiros na Suíça é de 20,2 %, contra 2,1 % na 
Finlândia ou 9,5% na Áustria"2. 
 

                                                      
2 SWISSINFO, CH, 5 de Dezembro de 2007 



Oiço os pais do Lucas, muito satisfeitos com os resultados do filho, 
mas preocupados porque na escola infantil fazia maravilhosos 
desenhos e deixou de desenhar após algumas críticas contundentes 
da professora da escola primária face a desenhos que “não seguiam 
as regras”. Vejo-os proporcionar-lhe a frequência de uma escola de 
teatro, que ele adora. Vejo-os levá-lo às lições de natação e incentivar, 
na piscina, os seus saltos acrobáticos (“10m, Avó!”). E medito sobre 
como os pais fazem bem, sobre como temos de preparar os nossos 
filhos e netos para (ou de estar preparados para os deixar) livremente 
saber usar, aproveitar e desenvolver as suas enormes e tão variadas 
capacidades.  
 
Em nome de que futuro, de 
que projecto, os inibimos de 
ser (ou vir a ser) 
integralmente quem são? 
 
Os alertas sobre a 
necessidade de mudança 
na educação são 
persistentes e vindos de 
vários quadrantes. 
 
Já em 2005 Rui Canário 
afirmava: “A incompletude 
como traço intrínseco do 
ser humano condena-o a 
aprender, como condição 
necessária para a sua 
realização enquanto pessoa. Numa sociedade que muitos passaram a 
adjectivar como “sociedade do conhecimento”, em que a 
aprendizagem se confunde com o ciclo de vida, urge multiplicar as 
oportunidades de aprendizagem. (…) Não tenho dúvidas de que 
aprender compensa, mas não penso que a melhor justificação seja a 



subordinação funcional das políticas de educação e de formação à 
racionalidade económica com que nos confrontamos” 3 
 
Ken Robinson afirma, na Conferência acima citada: “Não temos 
nenhuma ideia de como será o futuro, de como tudo se desenvolverá. 
(…) é a educação que nos levará ao futuro que desconhecemos (…) 
ninguém sabe como o mundo será de aqui a 5 anos (…) e no entanto 
pretendemos educar as crianças para um futuro até de aqui a 60 anos. 
A imprevisibilidade é extraordinária.” E depois: “quantas vezes foram 
vocês afastados do estudo de algo pois com isso nunca farás nada? 
Não estudes música, não vais ser músico. Não aprendas pintura, não 
serás um artista. Conselhos benignos mas profundamente errados.” 
 
Precisamos de prospectivas visionárias, porque, com elas, criamos 
mais, colectivamente, construindo objectivos atraentes e partilhados.  
  
Recordo um bom artigo lido recentemente, de Markkula, M. e Sinko, 
M., da Helsinki University of Technology (TKK). Nele, os autores 
analisam o papel central da aprendizagem na “metamorfose das 
presentes sociedades e economias pós-industriais em verdadeiras 
economias do conhecimento e sociedades inovadoras” 4, justificando 
assim a importância da sua abordagem: “a globalização trouxe os 
sistemas de inteligência para o núcleo dos factores de sucesso, e o 
mundo do trabalho irá sofrer uma forte mudança orientada para uma 
nova ênfase na criação visionária do conhecimento” e acrescentam “a 
decisiva importância da aprendizagem como o veículo para as 
sociedades contemporâneas saírem da actual crise tem sido 
identificada, mas ainda não foi plenamente reconhecida pelos políticos, 

                                                      
3 Canário, R. (2005), Multiplicar as oportunidades educativas, Debate 
Nacional sobre Educação, 2005. 
http://www.debatereducacao.pt/relatorio/files/CpIV11.pdf   
4 Markkula, M. e Sinko, M.(2009) Knowledge economies and innovation 
society evolve around learning, eLearning Papers • eu • 1 Nº 13 • April 
2009   



com a sua mentalidade condicionada por políticas anteriores e 
crenças. Sugerimos que é necessário descolar do pensamento 
tradicional para equipar as emergentes economias do conhecimento 
com a maestria da inovação sistémica”. 
 
Nesse artigo os autores confrontam a visão prospectiva do IPTS5 
sobre os Espaços de Aprendizagem na Europa (Learning Spaces - LS) 
em 2020 e as propostas políticas da Finland´s National Innovation 
Strategy

6
 associando dessa forma uma visão europeia a uma visão 

nacional intra-europa. 
 
Dois vectores fortes, a relevar em ambas as visões: o de mudança do 
paradigma produtivo e, decisivamente inter-relacionado, o de mudança 
do paradigma educativo. 
 

Na visão do IPTS para 2020 “os objectivos e a organização 
subjacentes à criação de riqueza não mais tomarão a forma de 
pirâmide hierárquica, com o génio que gera novas ideias e o gestor 
tecnocrata que as implementa, ambos ocupando o topo, enquanto em 
baixo, no fim da cadeia de comando, estão os trabalhadores da linha 
da frente. Cada indivíduo é o inventor e implementador dos seus 
próprios projectos, dos seus únicos e personalizados conjuntos de 
artefactos, serviços e experiências. De aqui resulta que a Sociedade 
de Aprendizagem Intensiva (Learning-intensive Society – LIS) difere 
profundamente da sociedade industrial no relacionamento entre o 
conhecimento e a produção ou, em termos mais gerais, as actividades 
que (re)criam a vida diária” (citado em Markkula e Sinko, 2009, 2).  
                                                      
5 Miller, R. Shapiro, H. and Hilding-Hamann, K.E., 2008. School's Over: 
Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the Future of 
Learning. European Commission Joint Research Centre, Institute for 
Prospective Technological Studies. http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC47412.pdf  
6 Government's Communication on Finland’s National Innovation 
Strategy to the Parliament, 2009. In 
 www.tem.fi/files/21010/National_Innovation_Strategy_March_2009.pdf  
 



     
A visão do IPTS sobre a “competitividade dos países” é também 
criticamente renovadora: "É amplamente reconhecido que as nações 
não são empresas e uma nação com êxito não deve o seu sucesso a 
ser empresarialmente mais eficiente, com custos mais competitivos ou 
mais rentável do que outro país, mas também por proporcionar as 
condições para criação local única. Na LIS as antigas formas de 
concorrência industriais, em torno da inovação de mercado e de 
produto e da eficiência, são marginais, dado que a produção não é 
padronizada, mas exclusiva. Na LIS de 2020,a maior quota de riqueza 
criada é realizada localmente, a partir da criatividade pessoal, que, 
mais uma vez, não é uma habilidade tecnocrática. Certamente que os 
vestígios das antigas formas de competição e os investimentos em 
mercados e produtos continuam, mas essas actividades só são 
pertinentes para uma estreita camada de produção que é necessária, 
mas não central em termos da sua quota de valor, do tempo e do estilo 
de vida” (citado em Markkula e Sinko, 2009, 3).  
 
E acrescentam: “Do ponto de vista da aprendizagem, os dois mais 
marcantes contrastes entre a visão dos Espaços de Aprendizagem na 
Sociedade de Aprendizagem Intensiva e o que ocorre no actual quadro 
de aprendizagem, são: (a) o abandono da abordagem à educação de 
carácter tecnocrático, hierárquico e exclusivo bem como da conquista 
da qualificação, e (b) a marginalização da aprendizagem 
institucionalizada” (citado em Markkula e Sinko, 2009, 3).  
 
Já no que se refere às posições assumidas na estratégia finlandesa, 
como lembram estes autores, a defesa da “marginalização da 
aprendizagem institucionalizada” é bastante mitigada: os finlandeses 
concordam na rejeição de velhos paradigmas educacionais mas, 
provavelmente encorajados pelos bons resultados obtidos pela 
Finlândia nos sucessivos estudos PISA, não põem em causa a 
capacidade de renovação das suas escolas. 
 
Em suma, a estratégia finlandesa tem por base quatro vectores: 



 
1. Actividade de Inovação num mundo sem fronteiras 

(posicionamento do país nas redes de competência e de valor 
internacionais) 

2. Orientação para a procura e para o cliente (um mercado com 
incentivos e processos de inovação distribuídos entre os 
clientes e os criadores) 

3. Protagonismo dos indivíduos e das comunidades de 
proximidade na inovação (a capacidade de inovação dos 
indivíduos e dos empreendedores e a presença de incentivos 
são factores-chave de sucesso no futuro)  

4. Abordagem sistémica da inovação (para esta ser aproveitada é 
necessário que se desenvolva num ambiente sistémico 
favorável à mudança). 

 



   
O Ambiente de aprendizagem (Learning Environment - LE) é um 
conceito muito próximo do de Espaço de Aprendizagem (Learning 
Space - LS). 
 
Esta estratégia (com excepção do primeiro ponto) é consonante com a 
proposta do IPTS: “[Na Europa de 2020] o quadro de referência ou 
nova infra-estrutura de aprendizagem tem o Espaço de Aprendizagem 
(LS) no centro, como objectivo primordial das políticas públicas de 
capacitação. Estes LS são nichos multi-dimensionais para 
aprendizagem sob todas as suas formas: intangível e tangível, 
experiencial e reflexiva, individual e colectiva. Os LS são os nós, os 
cruzamentos de todos os tipos de aprendizagem – em simultâneo o 
acervo do que se sabe e o processo que altera o que se sabe, em 
termos hierárquicos avaliado face a standards propostos por terceiros 
e em termos heterárquicos auto-avaliado segundo critérios próprios, 
complexos mas transparentes.” (citado em Markkula e Sinko, 2009, 3). 
 
Que (novos) tipos de aprendizagem?  
 
Sabemos bem quanto se tem desenvolvido o conhecimento humano 
sobre como os homens e as organizações aprendem, como renovam e 
criam novo conhecimento. 
 
Como diz Markkula, 20077 citado em Markkula e Sinko, 2009, 6, “O 
poder de criar conhecimento implica não apenas o indivíduo mas 
também o conjunto de interacções com outros indivíduos ou com o 
ambiente. (…). 
 
Em todas as fases da vida, alunos e professores são desafiados a 
desenvolver e até a modificar os seus métodos pessoais de trabalho, 

                                                      
7 Markkula, M. 2007. Europe Needs to Invent its Future – Desired Changes do 
Not Just Happen. In A. Boonen and W. V. Petegem eds, European Networking 
and Learning Future. The European Approach. Antwerp: Garant, 335-341.  



em todos os ambientes de trabalho ou aprendizagem. Entre outras 
coisas, isto requer [para o futuro] as seguintes alterações na cultura de 
trabalho: 
 
- O empenhamento pessoal será enfatizado. A teoria será 
transformada em acção compelindo as pessoas a criar um espaço 
partilhado de trabalho e aprendizagem – Ba, como lhe chama Ikujiro 
Nonaka. (…) 
 
- A acção e os resultados serão enfatizados. Com suporte parcial da 
aprendizagem ao longo da vida, alunos e professores criarão as suas 
“caixas de ferramentas” de gestão do conhecimento pessoal, dando 
ênfase ao desenvolvimento sistemático e aos resultados da acção. 
 
- A prospectiva do futuro será enfatizada. (…) Alunos e professores 
darão ênfase à regeneração do conhecimento. Consequentemente, a 
capacidade e as aptidões para o pensamento crítico serão entendidos 
como os mais cruciais factores na aprendizagem. 
 
- Os crescentes desafios da informação e do conhecimento serão 
enfatizados. Alunos e professores serão capazes de usar novos 
métodos de aprender e trabalhar para gerir o crescente número de 
entidades de informação e conhecimento e as redes que as 
sustentam. 
 
- Os valores básicos da gestão do conhecimento – abertura e 
confiança – serão enfatizados. Só numa atmosfera aberta e confiável é 
possível genuinamente trabalhar e desenvolver algo em colaboração.” 
 
Mas este novo tipo de relacionamento, na aprendizagem, exige novas 
condições sociais.     
 
“ (…) É necessário ter em conta a natureza mutável do trabalho 
especializado que é cada vez mais organizado em redes profissionais 
que exploram tecnologias desenvolvidas para essa comunicação, para 



facilitar a colaboração de comunidades profissionais. Está a dar-se 
uma mudança de paradigma, do chamado groupware e dos sistemas 
de gestão de aprendizagem para ambientes de auto-organização mais 
amplos e mais flexíveis, genericamente rotulados como software social 
e ferramentas Web 2.0.  
 
A estrutura inerente ao trabalho de conhecimento intensivo está a 
sofrer grande mudança, do planeamento excessivo para a 
experimentação iterativa, através do trabalho em grupo, valorizando a 
agilidade e a orientação para a meta. (…) Esta característica é, talvez 
a mais fundamental por manifestar uma mudança no paradigma da 
prospectiva tecnológica e deduzir os fundamentos da elaboração de 
políticas de desenvolvimento de tecnologia a partir do conceito de 
interacção humana como a base do bem-fazer.” (Markkula e Sinko, 
2009. 5). 
 
Assim, estes autores defendem que a nova forma de aprender deve 
privilegiar os conceitos, processos e ambientes que mais favoreçam a 
colaboração, que consideram pré-requisitos indispensáveis da 
inovação. 
 
De facto, já no que se refere à criação de novo conhecimento a 
interacção humana e a colaboração são reconhecidas como 
essenciais. Conforme se relembra em Ventura, T. 20098, 35-36 “No 
que se refere às relações entre o conhecimento individual e colectivo, 
a proposta-chave da teoria de Nonaka & Takeuchi (1995)9 é a de que 
os processos interactivos de conversão do conhecimento, entre tácito 
e explícito (socialização, exteriorização, interiorização e combinação), 
são os processos nucleares na criação do conhecimento e envolvem a 

                                                      
8 Ventura, T. (2009), Estudio sobre los Mayores de 23 Años en la Universidad 
Moderna de Lisboa – Un enfoque metodológico autoevaluativo, Tesis doctoral, 
Universidad de Sevilla   Parte II  http://terezaventura.net/douttvII.pdf    
9 Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: how 
Japanese companies create the dynamics of innovation. N. York: Oxford 
University Press.  



participação humana em quatro níveis: o indivíduo, o grupo, a 
organização e o nível inter-organizações. 
 
Assume-se que o conhecimento tácito individual é amplificado ao 
longo dos quatro modos de conversão do conhecimento até ser 
cristalizado nos níveis ontológicos mais elevados (organizacional ou 
inter-organizacional) e que os movimentos entre as modalidades da 
conversão do conhecimento são caracterizados por quatro processos: 
diálogo, networking, aprender-fazendo e construção de um campo ou 
de um clima (field building). (Magalhães, 2005: 75)10. 
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Figura 2.1-1 Modelo baseado no ciclo de conversão do conhecimento 
de Nonaka e Takeuchi (1995) 

                                                      
10 Magalhães, R. (2005). Fundamentos da Gestão do Conhecimento 
Organizacional, Lisboa: Edições Sílabo. 
 



Os quatro tipos de conversão e os quatro processos estão intimamente 
ligados. A exteriorização é provocada através do diálogo ou da 
reflexão colectiva. A combinação é provocada pelo networking do 
conhecimento criado ou existente nas diferentes partes da 
organização. A acção ou o aprender-fazendo são os factores-chave da 
interiorização. Finalmente, a socialização começa com a construção de 
um campo de interacção que facilita a partilha das experiências e dos 
modelos mentais dos membros. A criação de conhecimento 
organizacional, que resulta do funcionamento deste sistema dinâmico, 
é definida como o processo que amplifica organizacionalmente o 
conhecimento criado por indivíduos e o cristaliza como parte da rede 
do conhecimento da organização (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
(Magalhães, 2005: 76). 
 
Compreende-se assim quanto a criação e manutenção de um campo 
de interacção é crucial para a criação e difusão do conhecimento: 
segundo esta teoria, os sistemas de conhecimento organizacional só 
podem funcionar se existir um contexto facilitador, um tempo e um 
espaço específicos que incluam o espaço-tempo das relações 
interpessoais. O conhecimento criado entre indivíduos tem de ser 
partilhado, recriado e amplificado através de interacções com outros.” 
 
Ora a inovação é um processo de aplicação renovada e de difusão de 
conhecimento que tenha valor, pelo que o processo de inovar tem 
necessariamente por base um processo de interacção social do tipo 
acima descrito. 
  
Mas tal tipo de interacção tem, neste caso, de dar particular atenção 
aos níveis inter-organizacionais dado que há que garantir, provar e 
difundir algo novo, com valor reconhecido socialmente. 
 
Markkula e Sinko, 2009, 7, afirmam: “A questão sobre como optimizar 
a interface entre as organizações do trabalho e a academia é crucial 
para desenvolver a inovação sistémica na economia baseada no 
conhecimento. O que exige comunicação e colaboração sistémicas 



entre as partes. Tem a ver com a forma como a informação flui 
livremente entre estes pólos. Necessita optimizar a mobilidade, ao 
longo do tempo, de estudantes e empregados entre a academia e a 
empresa. É isto tudo mas vai mais além, penetrando na forma como a 
base científica de um determinado processo de criação de novo 
conhecimento, as suas condições e fases, são definidas, construídas e 
enriquecidas, num complexo sistema de inovação colaborativa, 
necessária e benéfica para ambas as partes. A complexidade da 
ecologia da inovação é ainda aumentada pelas intervenções 
proporcionadas por um terceiro parceiro intermediário, que completa o 
chamado modelo de hélice tripla. Nesse modelo o terceiro sol é 
genericamente chamado governo. (…) ele pode e deve assumir um 
activo papel proporcionando profundas e vastas trocas em redes de 
larga escala, nas quais um número substancial de peritos de empresas 
e universidades trabalhem em conjunto. A Inovação Aberta é o veículo 
de mudança integrando a inovação de nível universitário, o ensino, a 
aprendizagem e diferentes desenvolvimentos multidimensionais 
colaborativos.” 
 
Longe estamos do Lucas inovador, de 8 anos, e da sua escolha de 
ferramentas para colher um ramo novíssimo no velho castanheiro! 
 
Ou talvez não!...  
 
Como desenvolve o Lucas os seus recursos inatos de criatividade e 
inovação? Na escola? Em casa? Ou imerso num complexo sistema 
que lhe oferece oportunidades diversificadas e num ambiente propício 
à sua equilibrada valorização e amadurecimento? 
 
Não é por acaso que é bom aluno na escola mas também o é na 
escola de teatro e na natação. Não é por acaso que vai com os pais e 
o irmão todas as semanas à biblioteca pública escolher livros que 
“devora” com prazer. Não é por acaso que os livros são tão apreciados 
por ele quanto os brinquedos. Não é por acaso que, no país onde vive, 
as faltas à escola são consideradas tão graves quanto as faltas a 



qualquer actividade artística, desportiva ou cultural em que as crianças 
se inscrevam. Não é por acaso que os pais acompanham 
semanalmente os trabalhos feitos, avaliam e incentivam os seus 
progressos e se interessam por todo o tipo de actividades. Não é por 
acaso que toda a família estuda, em todas as idades, praticando de 
facto - e visivelmente para as crianças - a formação ao longo da vida. 
 
E não é também por acaso que na escola de teatro se pratica, todo o 
ano, a improvisação: a apresentação pública de fim de ano foi uma 
aula aberta, extraordinária, onde se puderam ver não só o tipo de 
trabalho em curso como a metodologia de ensino e os surpreendentes 
resultados que se atingiam colectivamente, partindo de frases-mote e 
desenvolvendo criativas soluções – gestuais, sonoras e em movimento 
- para possíveis maquinismos com finalidades diversas ou para 
poéticas encenações de vivências em grupo.  
 
Também na infância, se como preconiza Ken Robinson, queremos 
desenvolver e não matar a criatividade, é necessário garantir um 
ambiente propício à mudança e à inovação, oportunidades 
equilibradas de exploração e desenvolvimento da diversidade de 
capacidades inatas e a valorização equilibrada dos resultados 
alcançados com todas elas.  
 
Mas penso ser errado querer que estas diversificadas oportunidades 
sejam concentradamente oferecidas por uma mesma escola “regular”. 
Acredito que a diversificação de ambientes de actividade, a variação 
de colegas e de professores/formadores/animadores com que a 
criança é confrontada, o apoio que o Estado proporciona para que a 
coordenação de horários, a diversidade e qualidade das ofertas e os 
preços praticados sejam compatíveis com a desejável generalização 
do acesso e sobretudo, o ambiente familiar favorável à criatividade e 
valorizador da diversidade são as bases que permitirão educar 
homens inovadores para o futuro que não conhecemos mas crescerá, 
no mundo, arado por suas mentes e suas mãos. 


