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Subvertendo um tanto as velhas máximas chinesas, afirmo com toda a convicção que o que aprendi com os 
nossos filhos e netos é tanto, que devem considerar-se, de facto, responsáveis por algum acréscimo de 
sabedoria me ter vindo com a idade! 
 
Pois recentemente foi a vez do meu neto Simão me levar a reflectir sobre como se partilha a decisão e, em 
última instância, se pratica a democracia. 
 

Para vos situar devo, antes do mais, apresentar-vos o Simão: 6 anos 
feitos em Agosto, vivendo há 4 anos na Suíça, filho de pai suíço e 
mãe portuguesa. Um menino alegre e reflexivo, desde sempre 
interessado em ver e ouvir e feliz por opinar.  
 
O Simão aprendeu muito cedo a ler, contar e resolver problemas, 
seguindo de perto o Lucas, seu irmão, um ano mais velho. 
 
Neste semestre, a sua professora achou que ele participava pouco 
nas aulas e alertou a psicóloga. Analisado o caso e contactados os 
pais, aperceberam-se então de que, tendo adquirido cedo 
competências de mais velho, a permanência numa classe da sua 
idade estaria, eventualmente, a desmotivá-lo.  
 
Alguns dias depois o Simão contou à mãe que a professora lhe 
perguntara se estava interessado em frequentar umas aulas da 
primeira classe, “em estágio”, para ver se gostava mais. ”Vais fazer 
trabalhos com os outros meninos, mais crescidos, mas podes voltar 
para esta classe se preferires”, explicou a professora. “E que 
disseste tu, Simão?” – perguntou a mãe. “Disse que vou pensar.” E 
foi, a cantarolar, para o jardim. 
 
Entretanto a mãe foi também contactada e tudo lhe foi explicado pela 
professora. Nomeadamente a sequência possível, no ano seguinte. 

O Lucas, protector, prometeu ajudar. E a proposta foi também debatida, em Lisboa, entre tios e avós… 
 
Ontem, ao telefone, perguntei ao Simão: “Então, já respondeste à tua professora?”. “Já sim. Disse-lhe que 
gostava de experimentar.” “E agora?” – perguntei eu, apressada - “Vais para a primeira classe, em estágio?”. 
“Ainda não sei, avó! A minha professora já reflectiu. Eu já reflecti. Agora está a directora a reflectir. E, depois, 
vamos decidir!”. E, calmamente, sem ansiedade, feliz, mudou de tema, para me contar como, todas as noites, 
ele, o pai e o irmão, viajam agora, no Google Earth, para conhecer países. “Viajámos até à Austrália avó! 
Sabes que, enquanto dormes, o sol anda por lá?!”.  
 
Depois de desligar o telefone, fiquei eu a pensar como, de facto, as lições sobre participação democrática, na 
Suíça, começam bem cedo! E como se torna natural praticar a articulação entre reflectir, opinar e decidir. E 
como, por cá, no aceso dos debates televisivos - perante tantos que tudo sabem, cujas opiniões são tão 
indiscutíveis e que, à toa, rotulam de insanos, incompetentes ou malévolos aqueles que deles discordam - bem 
gostaria de trazer o Simão, para nos ajudar a pensar colectivamente o nosso futuro.  
 
De aqui divergi (ou convergi?) para duas das apostas que me são mais caras no que se refere à educação 
para a cidadania: a aprendizagem da resolução de problemas (com ênfase particular nos que envolvem 
raciocínio probabilístico ou estatístico) e a aprendizagem do trabalho em grupo, da negociação e da decisão 
colaborativas.  
 
Começando pelo primeiro aspecto, é um facto que, hoje, a capacidade para equacionar e resolver problemas 
matematizáveis é crucial, dela dependendo um desempenho efectivo, quer profissional quer de participação na 
vida democrática.  
 
A gestão quotidiana nas empresas e nas autarquias, exigindo decisões fundamentadas sobre tratamento 
complexo de dados numéricos e lógicos, o exercício diário da cidadania pressupondo um juízo sobre as 
notícias das secções de economia e finanças nos media ou sobre as decisões dos governantes, poderiam ser, 
assim, os melhores pontos de apoio para aprender ou reaprender a resolver problemas com matemática 



 
básica, para interpretar correctamente o que se lê, para formar uma opinião, para participar na tomada de 
decisão ou ainda para pedir ou seleccionar mais e melhor informação. 
 
Mas… aprender matemática?... Não será pedir de mais?... 
 

A preocupação dos políticos portugueses com o insucesso escolar na área das Matemáticas é de todos bem 
conhecida. Como o é, também, o insucesso dos anunciados combates ao insucesso... No entanto, das baixas 
expectativas de pais e professores pouco se fala. E bem as conhecemos… "Pois, o meu filho tem dificuldades 
na Matemática: sai ao pai, eu também nunca tive jeito para as matemáticas!" 
  
Combater essas baixas expectativas é fundamental, com a agravante de que elas são, muitas vezes, seguidas 
de uma desvalorização clara da necessidade de aprender: “Em toda a minha vida não me fez falta a 
matemática que (não) aprendi!”. 
 
Na verdade é importante esclarecer que as questões que se colocam quanto às dificuldades de raciocínio 
matemático radicam mais fundo e não cabe apenas aos cientistas e pedagogos tentar entendê-las. É 
igualmente importante que alunos e pais tenham acesso aos desenvolvimentos mais recentes das ciências da 
cognição - psicologia e neurologia - e da pedagogia, para que o debate sobre causas dos insucessos e formas 
de os debelar sejam, de facto, frutuosos. 
 
Afinal é o funcionamento normal do nosso cérebro que nos induz a dar respostas falsas a certos tipos de 
questões. Alterar esse funcionamento exige aprender a fazê-lo. E é esta uma mensagem que é necessário 
fazer passar para desmistificar e combater pensamentos desvalorizadores.  
  
Num muito bom artigo de divulgação científica "Votre Cerveau vous trompe. Pourquoi? Comment? - les 
nouvelles réponses des sciences de l´esprit" publicado, em Setembro de 2004, pela Science & Vie, da autoria 
de Hervé Poirier e Nicolas Revoy, são identificadas três linhas de erros sistemáticos: as percepções falseadas 
(ilusões de óptica e ilusões auditivas, aceleração do tempo) e a memória falseada – que não serão abordadas 
aqui - e a inoperância ou bloqueamento do pensamento probabilístico e do raciocínio lógico. 
  
Em qualquer daqueles casos, queremos responder correctamente a um desafio mas as nossas percepções, a 
nossa memória ou a nossa linha de raciocínio levam-nos à resposta falsa. Porquê? Que perigos e que 
vantagens nos traz esta disfunção? 
  
De facto, o estudo das percepções ilusórias e dos bloqueamentos lógicos é um campo comum de trabalho 
para os cientistas cibernéticos e investigadores da inteligência artificial, para psicólogos e pedagogos e para 
neurologistas. 
 
Para os psicólogos, porque sendo a base de comportamentos 
comuns a todos os homens, interessa sobremaneira elucidá-la, para 
os neurologistas porque, tratando-se de uma actividade neuronal 
sem relação com o exterior, melhor se podem isolar e analisar os 
seus processos específicos, para os informáticos porque qualquer 
máquina "inteligente", que seguisse só cadeias lógicas de raciocínio, 
rapidamente seria destruída dada a impossibilidade de resposta a 
ameaças, em tempo útil - assim, há que "copiar" a opção humana 
pela "imperfeição" se queremos, de facto, que os robots funcionem. 
Para os pedagogos e psicopedagogos os resultados da investigação 
neste campo são cruciais pelos seus reflexos imediatos na 
aprendizagem - desde a comunicação de conhecimentos às 
técnicas de recolha e análise de dados do mundo exterior. 
  
Também para os alunos e pais, uma base mínima de cultura geral 
sobre estes temas é imprescindível: o treino das "maneiras de ver 
ou de pensar" é essencial, na educação, a par da transmissão de 
conhecimentos e técnicas específicas. 1 
 
 
Ausência de pensamento probabilístico 

 
O raciocínio probabilístico é muito fraco, em pessoas não treinadas, o que causa graves problemas sociais na 
tomada de decisão.  

                                                      
1 Ver as características em Robot Magazine, the premier coverage of the latest Hobby, Science and Consumer Robotics, em  
http://www.botmag.com/articles/speecys.shtml . Consultado em 20090106. 
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Um estudo de Jonathan Koehler2, professor de Behavioural Decision Making da Universidade do Texas, 
comprova-o ao verificar as diferenças de comportamento de dois grupos de jurados perante afirmações 
estatísticas equivalentes mas formuladas diferentemente. Num caso de morte simulada, em Houston, é preso 
um suspeito cujo ADN foi alegadamente identificado em vestígios de sangue colhido sobre o corpo da vítima. A 
um grupo de jurados é dito que "a probabilidade de que o sangue encontrado na vítima não seja o do suspeito 
é de 1%" e a outro grupo é dito que "uma pessoa sobre 100, em Houston, poderia ter tido um teste positivo". 
Como resultado, no primeiro grupo cerca de 2 jurados em cada 3 estão "quase certos da culpabilidade do 
suspeito" enquanto que no segundo grupo apenas menos de 1 jurado em 6 aceitam tal culpabilidade. Assim, 
apesar da equivalência das duas afirmações, a percepção das pessoas não treinadas em probabilidades 

perante estas afirmações é bastante diferente. 
  
Um outro exemplo impressivo: no julgamento da acusação de homicídio, 
da mulher e do seu presumível amante, por O. J. Simpson, o advogado 
de defesa argumentou que "a probabilidade de um marido que bate na 
mulher acabar por matá-la era apenas de 1 para 10.000 e que, por 
consequência, bater na mulher não é um indício de culpabilidade". Mas o 
facto é que, segundo os mesmos dados, em cada ano, nos EUA, em 
cada 10.000 mulheres vítimas de violência conjugal há 2 que são mortas, 
uma pelo marido e outra por qualquer outra pessoa. Isto é, o marido é o 
culpado 1 vez em cada 2! 3 
  
O factor de estranheza do pensamento probabilístico é ainda agravado 
pelos sentimentos de perda: conforme confirma Daniel Kahneman, 
prémio Nobel da Economia em 2002, os homens são mais afectados 
pela perda que pelo ganho e tal efeito deve ser tido em conta, 
nomeadamente nos modelos micro-económicos de apoio à decisão. Um 
estudo de Terrence Odean4, da Universidade de Berkeley mostra, aliás, 
que os investidores estão, em geral, mais inclinados a vender acções 
que lhes dão lucro que a desfazer-se daquelas que lhes dão prejuízo.  

 
Bloqueios do pensamento lógico 
 
O Voo 173 da United Airlines partiu como de costume, de New York, no dia 18 de Dezembro de 1978, chegou 
a Portland mas, após mais de uma hora dando várias voltas de sobrevoo da pista, não fez a manobra de 
aterragem e foi esmagar-se no solo, por falta de combustível. O conteúdo das caixas negras, com a gravação 
das conversas dos pilotos permite classificar este caso como exemplar do ponto de vista nas reacções 
humanas: estes homens retardaram a manobra de aterragem por não terem recebido a informação de que o 
trem de aterragem tinha saído e estava em posição! 
  
A cadeia de operações normal indica que só se faz a manobra de aterragem após a recepção da informação 
de que o trem de aterragem está em correcta posição. Assim, estes pilotos, na ausência de resposta a uma 
etapa intermédia não ousaram ultrapassá-la, embora fosse indispensável fazê-lo (com ou sem o trem de 
aterragem em boa posição não poderiam continuar no ar!). E afinal, neste caso, veio a verificar-se que o trem 
de aterragem estava bem posicionado e apenas o indicador interno se tinha avariado... 
  
Este drama adveio de um bloqueio na capacidade decisória, em consequência de um raciocínio sequencial 
mas não consequencial. 
  
Outra situação interessante ocorre da necessidade de resposta rápida em situações lógicas complexas. É o 
pensamento heurístico que actua, nestas circunstâncias, muitas vezes mal. Como refere Alain Berthoz, director 
do Laboratório de Fisiologia da Percepção e da Acção do Collège de France, "foi a faculdade de decidir o que 
fazer, em não mais de 100 milisegundos, face a um problema, que permitiu a sobrevivência da nossa espécie." 
O nosso cérebro está programado para reagir usando primeiro o raciocínio heurístico. 
  
O raciocínio heurístico actua perante um problema complexo reduzindo a sua complexidade e trabalhando 
apenas sobre um subconjunto da informação disponível. A facilidade de obter uma resposta é maximizada e, 
não sendo sempre esta a melhor resposta, é satisfatória na maior parte dos casos. 
  
Esta orientação de pensamento não é, no entanto, inevitável em todas as situações. Os estudos recentes de 

                                                      
2
 http://www.mccombs.utexas.edu/faculty/jonathan.koehler/articles.asp  Consultado em 20090106   

3
 Nota biográfica e foto em  http://nobelprize.virtual.museum/nobel_prizes/economics/laureates/2002/kahneman-autobio.html Consultado 

em 20090106 
4
 http://faculty.haas.berkeley.edu/odean/Current%20Research.htm Consultado em 20090106   
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uma equipa de psicólogos das Universidades de Caen e Paris 5, dirigida por Olivier Houdé5 conduzem a 
concluir que o treino permite evitar a resposta heurística (inibindo a activação das zonas cerebrais de resposta 
heurística) e desbloquear o raciocínio lógico (activando as zonas cerebrais que lhe correspondem). O que, de 
novo, conduz à conclusão de quanto é importante treinar o pensamento. 

 
 
Bloqueios do pensamento matemático e interacções sociais 
 
Como refere Margarida César (2000)6, “A matemática é uma disciplina com uma elevada taxa de insucesso 
escolar, em Portugal, sendo rejeitada por muitos dos alunos que frequentam o ensino básico e secundário. Em 
alguns deles, esta rejeição é tão profunda que nem tentam resolver as tarefas matemáticas que lhes são 
propostas na sala de aula, pois estão convencidos de que não têm qualquer aptidão para a matemática. No 
entanto, quando integram um projecto de inovação pedagógica (Abrantes, 1994; Bastos, 1999; César, 1997, 
1998; 1999; César e Torres, 1997, 1998; César et al., 1999e; 2000a, 2000b, 2000c; Guimarães, Canavarro e 
Silva, 1993; Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado, 1998b), que altera as regras tradicionais do contrato didáctico 
e que implementa práticas de sala de aula diferentes das habituais, muitos destes alunos descobrem 
capacidades que nem sonhavam possuir e os professores que leccionavam as respectivas turmas ficam 
admirados com a qualidade dos raciocínios que eles conseguem efectuar. 
 
Numa sociedade onde a informação é cada vez mais abundante, a literacia matemática reveste-se de cada vez 
maior importância para que se possa exercer uma cidadania plena. Por outro lado, a matemática é uma 
disciplina fundamental para muitos dos planos vocacionais dos alunos, pelo que ter insucesso repetido durante 
o ensino básico pode condicionar fortemente as opções de escolha que ficam em aberto. (pp.5-6)” 
 
Também Fantinato, M. C. (2004)7, seguindo uma linha de investigação que conjuga a didáctica da matemática 
para jovens e adultos e a etnomatemática, alerta para o facto de que a educação matemática é um instrumento 
de conscientização política (pp. 110) para além de ser instrumento de entrada e progressão no mercado de 
trabalho. 
 
E afirma: “Para os jovens e adultos (…) diferentes tipos de conhecimento matemático parecem pertencer a dois 
mundos distintos, em que um tipo de saber atende às necessidades de um mundo, e outro tipo de saber às de 
outro. A separação já começa na forma de nomear: matemática, para muitos educandos, é somente aquilo que 
se aprende na escola, ou os conhecimentos que 
outros, mais estudados, dominam.” (pp. 121) 
“Tudo indica que, no mundo da vida quotidiana, 
calcula-se, estima-se, mede-se, entre outras 
habilidades matemáticas, para se conseguir 
sobreviver nas condições adversas que fazem 
parte da vida diária de um excluído do sistema 
escolar, morador de comunidade de baixa 
renda”. (…) “A busca de uma possível 
integração dos conhecimentos matemáticos 
escolares com os do quotidiano não pode ser 
um pretexto para a desvalorização do 
conhecimento primeiro do educando. Talvez 
porque sinta essa desvalorização oculta, esse 
adulto não dialoga como poderia, portanto, não 
aprende como poderia.” (pp. 122). 8                
 
Isto é, como afirma César, M. (2000) “A apreensão de conhecimentos e a aquisição de competências passou a 
ser vista como um processo complexo, que sofre a influência de múltiplos factores psico-sociais: a natureza 
das tarefas propostas, o estatuto de quem as propõe, as instruções de trabalho fornecidas aos alunos, o modo 
como estes interpretam a situação em que se encontram, o tipo de interacções sociais que se estabelecem na 
sala de aula e o contrato didáctico estabelecido. (pp.6)” 
 
Aprofundar conhecimentos e investigar melhores opções didácticas consonantes com o contexto sistémico da 
comunidade de aprendizagem afigura-se, assim, fundamental para inverter os maus resultados persistentes 

                                                      
5
 http://olivier.houde.free.fr/ Consultado em 20080606. 

6 César, M. (2000). Interacções sociais e apreensão de conhecimentos matemáticos - A investigação contextualizada 
http://www.spce.org.pt/sem/9900Margarida.pdf Consultado em 20080606. 
7 Fantinato, M.C.C.B. (2004) A construção de saberes matemáticos entre jovens e adultos do Morro de São Carlos, Revista Brasileira de 
Educação, SET/OUT/NOV/DEZ 2004; Nº.27, pp. 109_211.      http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n27/n27a07.pdf Consultado em 20080606 
8
 Foto em http://blogs.esecs.ipleiria.pt/eb1mat/numeros-e-calculo/numeros-e-operacoes/  Consultado em 20090106.  
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neste domínio. Quer no ensino dos jovens quer dos adultos. Porque os bons resultados resultarão de uma 
resposta social, sistémica, consistente.  
  

E aqui se articula o segundo vector estruturante da resposta: vivemos em sociedade, enfrentamos problemas 
sociais, opinamos e decidimos sobre eles. Aprendemos em sociedade. Mas que tipo de relações sociais 
valorizamos? A competição, o parasitismo, a cooperação? 

 
   

Oiço Drummond de Andrade. Estendamo-nos as mãos, amigos!  
 
 
“Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro.  
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  
Entre eles, considero a enorme realidade.  
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,  
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  
O tempo é a minha matéria, do tempo presente, os homens presentes,  
a vida presente.” 
. 
Mãos Dadas, em Sentimento do Mundo, 1940 (reedição da Editora Record, 
em 2002). 

Como diz o poeta, o presente é tão grande: precisa de todos, de mãos dadas. Ou pelo menos de muitos (não 
sejamos completamente utópicos!).   
 
Mas como resolver os problemas da vida presente, em mudança acelerada, em colaboração? 
 
Bem sabemos que a prática social em Portugal, a prática na Administração Pública e nas escolas médias e 
superiores portuguesas tem estimulado o individualismo e a competição em detrimento da colaboração, sendo 
recente a tentativa de mudança de atitude individual e institucional. Aliás, quando actualmente se propõem 
trabalhos de grupo - porque se privilegia o trabalho face-a-face – aconselha-se normalmente não ultrapassar a 
dimensão do pequeno grupo, de 3-4 pessoas, e raramente se coloca a orientação de uso de ferramentas que 
aumentem a produtividade do trabalho em grupo, permitindo maiores dimensões.  
 
Mas, nas organizações, os projectos de mudança são, em geral, multi ou até transdisciplinares, 
frequentemente trans-departamentais, envolvendo dezenas ou centenas de trabalhadores. E os processos de 
mudança e de aprendizagem para a mudança podem envolver centenas ou milhares de pessoas, trabalhando 
por vezes em localidades bastante distantes. E as mudanças sociais envolvem vastas populações, por vezes 
um sector completo num país ou toda a população de um país. 
 
Numa economia globalizada a Internet é um veículo de comunicação e partilha primordial: “Como rede pública, 
qualquer indivíduo ou organização se pode ligar à Internet. Basta para tal implementar a conectividade (…) e 
aceitar os protocolos assumidos, cujo uso, aliás, é transparente para o utilizador (…). Os indivíduos e as 
organizações ficam assim com amplas oportunidades de interacção e de partilha de informação, face aos 
outros (indivíduos e organizações. (…) hoje, as redes de geometria variável (cada um liga-se ou desliga-se 
quando quiser sem “quebrar” a rede) estão na ordem do dia, suportando comunidades e organizações de 
geometria variável também. Nas culturas do conhecimento, nas organizações em mudança, que aprendem a 
mudar, esta facilidade é essencial. “Ventura, T. (2005)9 
 
Facilidade que permite dispor também de poderosos instrumentos de suporte ao trabalho colaborativo (listas 
de distribuição de correio electrónico, grupos e comunidades virtuais, fóruns, chats, wikis, blogs, etc.) que 
ultrapassam as dificuldades e falta de produtividade dos grupos numerosos trabalhando face-a-face, sendo 
possível a escolha dos instrumentos de acordo com as diferentes necessidades, expectativas e dimensões dos 
grupos. 
 

                                                      
9 Ventura, T. (2005), Sistemas de Informação e Estratégias Organizacionais: o impacte das Redes, in AMARAL, Luís  [et al.] - Sistemas de 
Informação Organizacionais, Lisboa: Edições Sílabo, Cap. 18. 



 
Ora, enquanto a partilha de informação se faz facilmente em ambiente virtual – sendo responsável pelo 
extraordinário fenómeno da globalização acelerada da economia mundial – a partilha do conhecimento a 
distância tem sido entravada, exigindo uma resposta localizada que permita superar o individualismo 
(acompanhado da sensação da “propriedade” da informação e do conhecimento) e a desconfiança, que 
permita potenciar o diálogo, a partilha e a construção conjunta, em ambientes presenciais, estendendo-os 
depois aos ambientes mediados pela tecnologia e assim maximizar a disseminação de conhecimentos e a 
produção em trabalho colaborativo, que resulte em valor para os seus autores, para o resto do grupo e para a 
comunidade interessada. 
 
Em “Cinco razões pelas quais as pessoas não dizem o que sabem”, Carol Kinsey Goman aponta: 1- As 
pessoas acreditam que o conhecimento é poder, 2- As pessoas sentem-se inseguras sobre o valor do seu 
conhecimento, 3- As pessoas não confiam umas nas outras, 4- Os empregados têm medo de consequências 
negativas, 5- As pessoas trabalham para outras pessoas que não dizem o que sabem e acrescenta “Hoje, a 
colaboração informada é vista como essencial para o sucesso organizacional, e os líderes têm que assegurar 
que todos os empregados têm acesso a todos os factos sobre todos os aspectos de negócio - por mais 
aterrorizadores que sejam - incluindo finanças, produtos/serviços concorrentes e estratégia organizacional. 
Além disso, isto requer um maior investimento em programas de educação e desenvolvimento pessoal de 
forma que os empregados tenham suficiente experiência prática para usar os dados partilhados.”10 

 
O desenvolvimento em larga escala das organizações em rede, a investigação e inovação em parceria - multi e 
transdisciplinar e transfronteiras – a formação just in time para grupos de grande dimensão, a coordenação de 
políticas a nível transnacional e tantos outros fenómenos económico-sociais da nossa época vieram recolocar 
em foco o debate e o trabalho colaborativo com exigências acrescidas.   
 
Assim, considero da maior importância a dupla: formar para o trabalho colaborativo e ensinar 
colaborativamente. Em particular, usando ou reinterpretando os conceitos de Argyle e Axelrod11 sobre a 
natureza e propósitos da cooperação – reconhecimento externo, desenvolvimento do relacionamento, partilha 
de actividades e recursos, benefícios mútuos -  o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky12 
– para quem a interacção entre pares (aprendizes) mais capazes e com o professor aumenta a capacidade de 
aprendizagem e diminui o gap entre o desenvolvimento actual e potencial de cada um - e a classificação de 
modelos de colaboração proposta por Butler e Coleman  (2003)13 para relacionar os modelos de interacção em 
grupo com o tipo de tecnologias de suporte. 
 
De facto, os desafios da nossa sociedade globalizada só podem ser superados colectivamente. O que implica 
uma forte responsabilidade individual na fundamentação cuidada da opinião de cada um, mas também, no 
empenhamento em ouvir os outros, em ponderar pontos de vista distintos, em negociar, em inovar, em 
construir colectivamente.  
 
Tal como praticar matemática, praticar a cooperação também exige aprendizagem. E uma precisa da outra 
para melhor ser ensinada e praticada. Como diz o meu neto Simão: todos temos de reflectir e, só depois, 
poderemos, juntos, decidir! 

 

 

 

 

 

 

Perguntar não ofende! 

Neste Mundo que muda… 

Desaprender, sempre! 

Quem ensina quem?… 

Mudar de vida 

Inovar para perdurar? 

 

                                                      
10 Citado em http://www.kmol.online.pt/artigos/200212/gom02_p.html (consultado em 20060612) 
11 Argyle, M. (1991). Cooperation: The basis of sociability, London: Routledge. 
Argyris, C. & Schon, D. (1996). Organizational learning II: theory, method and practice. Reading, MA: Addison-Wesley 
Axelrod, R. (1990) The Evolution of Cooperation, Harmondsworth: Penguin. 
Axelrod, R. (2001) The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration, Princeton University Press 
12 Vygotsky, LS, et al (2006) Mind in Society, The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, Mass: Harvard University 
Press  
13 Butler, T and Coleman, D., Models of Collaboration  
http://www.collaborate.com/publication/newsletter/publications_newsletter_september03.html (consultado em 20060612) 

 

LEIA A PROPÓSITO, NESTE SÍTIO … 
 


