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É com alegria e alguma preocupação que dou início a esta área, que se espera venha a ser de diversificados 
testemunhos reflexivos. 
 
O momento não podia ser mais adequado: acabei este ano o Doutoramento que iniciei em 2007. Fizera prova 
semelhante, numa área completamente diferente, em 1971, quando me apresentei a provas públicas para 
obtenção do Grau de Especialista em Matemática Aplicada, no LNEC. Defendi então uma proposta de 
Axiomática para a Mecânica de Meios Contínuos Generalizados - Materiais Polares. Pode imaginar? Um 
modelo matemático descritor do comportamento de materiais com diferentes polaridades, como os ímanes… 
Agora, a Tese de Doutoramento centrou-se na proposta de uma Metodologia de Auto-avaliação contínua da 
Flexibilidade educativa em resposta à diversidade de novos públicos. Que distância! Como é possível passar-
se da investigação sobre o comportamento dos materiais com polaridade para a investigação sobre o 
comportamento das universidades, como organizações aprendentes, face à entrada de novos e muito 
diferentes grupos de estudantes? Da Matemática aplicada aos fenómenos mecânicos, enfim, da Física 
Matemática, para a abordagem interdisciplinar dos Sistemas sobre o turbulento universo da Educação? Da 
Matemática, o mais sólido esteio do pensamento científico, para as Ciências da Educação, o ramo porventura 
mais contestado da família das contestadas Ciências Sociais e Humanas, que tão penosamente vêm 
consolidando o direito ao uso da denominação de “Ciências”? 
Da nobre segurança de uma Axiomática para o pantanoso 
campo das Metodologias de Auto-Avaliação?  
 
No entanto, no seu âmago, o meu caso é bastante corrente: 
quantos dos licenciados em Matemática, nos anos 60, em 
Portugal, trabalharão hoje em estritas aplicações da 
Matemática? Ou, ainda menos, da Física Matemática? Aliás, 
quantos licenciados nesse tempo se manterão hoje trabalhando 
na área em que se formaram? Quantos aplicarão, no seu 
trabalho, exclusivamente o que aprenderam durante a 
licenciatura? Certamente que, à quarta pergunta, a sua 
resposta será “nenhum”. Às outras, a sua resposta será, 
provavelmente, “poucos”. E tem, certamente, razão. Mas 
deveremos ficar apreensivos ou preocupados com a situação? 
 
E, como o Poeta Perguntador1, continuo a indagar. Não conto as vezes em que ouvi “foi na vida profissional 
que de facto aprendi: o que me ensinaram na escola - e na universidade - depressa esqueci”, ou essa flor da 
ironia “quem sabe faz, quem não sabe ensina”! Quantas vezes essas frases me motivaram perguntas 
crescentemente apaixonadas: “será verdade que, nas nossas escolas, pouco nos ensinaram? será verdade 
que, nas nossas escolas, pouco aprendemos? ou será que, pelo menos, suscitaram em nós a necessidade e o 
desejo de aprender, porventura de reflectir sobre como melhor aprender… e melhor ensinar?... 
 
Outro dos meus mestres pensadores dizia “Se não sabe porque é que pergunta?”2 Pois. Este curto texto e os 
que se lhe seguem são apenas pretextos para partilhar consigo algumas perguntas e respostas provisórias, 
que venho construindo, dia a dia, e me suscitam novas perguntas a que talvez saiba, melhor do que eu, 
responder… Mas têm também outro propósito: o de suscitar as suas respostas - e perguntas - pois só nesta 
interacção construirei, construirá, construiremos algo de novo que nenhum de nós sabia.   
 
Afinal, o que de mais empolgante aprendi, nos meus percursos de aluna investigadora, foi que tudo começa e 
acaba e recomeça por uma boa pergunta. 
 

 
Neste Mundo que muda… 

Desaprender, sempre! 
Quem ensina quem?… 

Mudar de vida 

Inovar para perdurar? 
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LEIA A PROPÓSITO, NESTE SÍTIO … 
 


