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Abandonos
libertadores
Os  alunos  em  processo  de 

abandono  ou  de  insucesso  são 

os  mais  fragilizados,  os  mais  susceptíveis  de  cair 

em transgressão, os mais inclinados a provocar “ce-

nas”  de  afi rmação    pessoal  compensatória  do  seu 

anonimato ou da sua  insignifi cância escolar. Serão 

também aqueles que mais resistirão a programas de 

recuperação  escolar  que  os  marcam  pela  negativa, 

apesar  de  serem  sensíveis  à  sua  própria  condição 

de marginais  escolares. Mesmo que o Poder  ceda, 

como  cede,  à  tentação  de  insinuar  as  culpas  para 

os abandonantes, a verdade é que é preciso refl ectir 

sobre a  sociedade onde o abandono pode ser uma 

“libertação”. Manuel Matos, professor da Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação. Universidade 

do Porto, leva-nos a essa refl exão.
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Ministério nega 
a professores contratados 
direitos sociais centenários

Maria do Carmo Gomes retrata esta requalifi cação nas páginas  28 e 29

Superior
asfi xiado
Os cortes orçamentais, sem pre-

cedentes, que marcam, em 2007, 

a política do Governo para o Ensino Superior, asfi xia-

rão  as  instituições,  favorecendo  o  controlo  do  poder 

central  e  minando  a  autonomia  universitária.  Contra 

isto espera Licínio C. Lima, do Instituto de Educação 

e Psicologia da Universidade do Minho que os reitores 

universitários não cedam à tentação de se acomodarem 

aos cortes, lavando as mãos como Pilatos no que res-

peita à qualidade científi ca e pedagógica dos projectos 

que as respectivas universidades muitas vezes sufra-

garam no momento em que elegeram esta ou aquela 

equipa directiva.
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As nações
inteligentes
Apesar do governo de Singapu-

ra ter anunciado, no âmbito da 

criação  de  15  novas  “escolas  do  futuro”,  que  se 

servem das conquistas da última geração das no-

vas tecnologias digitais, a verdade é que, ao con-

trário dessa promessa, as bibliotecas de  livros de 

papel terão de resistir aos centros de aprendizagem 

interactiva onde a informação é digital. Esta é pelo 

menos  a  vontade  de  Susan  Robertson,  investiga-

dora da Universidade de Bristol,  no Reino Unido, 

numa reflexão sobre a tecno-aprendizagem, as na-

ções inteligentes e o futuro
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A importância
das palavras
Chamar mestre-escola ou profes-

sor primário não é a mesma coi-

sa, nem é o mesmo que chamar professor do primeiro 

ciclo. Pascal Paulus, professor na Escola Amélia Vieira 

Luís, Outurela,  aborda estas subtilezas, bem maiores 

do que as que cabem nas diferenças, a propósito das 

múltiplas traduções que sofreu a palavra neerlandesa 

“onderwijzer” –  instituteur para os franceses, profes-

sor  primário  para  os  portugueses.  Uma  abordagem 

diferente para ler em Coisas do Tempo.

41

A investigação científi ca 
tem um estatuto supérfl uo
Não há qualquer carreira  para os cientistas portugueses
apesar destes serem necessários ao desenvolvimento

Ler entrevista com Margarida da Gama Carvalho nas páginas 21 a 23

Cada um pode
ser doutor na sua
própria profi ssão

Novo referencial de competências não pode ser expediente 
para melhorar estatisticamente imagem de Portugal

Não paga trabalho prestado e mete no saco 
dos interesses instalados o direito às férias 
ou ao subsídio de desemprego

Ler em foco (sobre a contratação dos professores)

nas páginas 25 a 27



  Erva moira

Em  1972,  recém-chegado  a  Coimbra,  sonhava-me  em  Paris,  exilado  de  uma  guerra 

a  que  dificilmente  escaparia,  nas  leituras  das  “crónicas  parisienses”  que  Alcides  de 

Campos assinava na revista Vértice. Aos meus olhos de menino e moço universitário, 

para quem escrever na Vértice dirigida pelo dr. Joaquim Namorado era quase um prémio 

literário, o cronista tinha a dimensão de um ídolo.

Conheci-o anos mais tarde, quando eu já era jornalista e trabalhava no Jornal de No-

tícias. Encontrei-o no nº 3 da Rua de Noisiel, a Embaixada de Portugal em Paris, onde 

ele colaborava. Confessei-me leitor indefectível das “crónicas parisienses” e ele convi-

dou-me para almoçar. Lembro-me que fomos a um restaurante chinês - foi o primeiro 

restaurante chinês onde entrei.

Da Embaixada de Portugal em Paris guardo a memória desse encontro com Alcides de 

Campos, a visão de um acanhadíssimo elevador de serviço, onde julgo que só cabe uma 

pessoa, e uma recepção oferecida pelo embaixador Gaspar da Silva, em honra do presidente 

Mário Soares, durante a qual Marie-Paule de Pina, então correspondente do JN, me apre-

sentou alguns socialistas franceses cujo nome, durante alguns anos, fui lendo nos jornais.

Isto  aconteceu  em  1988,  numa  das  raras  vezes  que  estive  em  Paris,  hospedado  no 

mesmo hotel da Rua de Saint Honoré, o Hotel de France et Choiseul, onde, há mais de 

cem anos, Eleanor e Franklin D. Roosevelt passaram a lua-de-mel. Foi lá que me 

comovi, até às lágrimas, a ver, em directo, pela televisão, a Rosa Mota ganhar a 

medalha de ouro da Maratona feminina dos Jogos Olímpicos de Seoul. – “C’est la 

portugaise”, gritava, rendido, o jornalista francês.

Estava a acompanhar Mário Soares numa “rentrée” que contemplou a inaugura-

ção, no Grand Palais, de uma exposição da pintora Helena Vieira da Silva, ao lado 

do presidente  francês François Mitterrand, dos ministros  franceses Jack Lang e 

Roland Dumas, do casal Azeredo e Madalena Perdigão (da Gulbenkian), dos em-

baixadores Gaspar da Silva e José Augusto Seabra e, julgo eu, de Eduardo Prado 

Coelho. Exposição guiada pela própria pintora – privilégio a que, então, dei pouca 

importância. 

Eu ainda não tinha 35 anos e a minha atenção fixava-se mais depressa em Isabelle 

Huppert, a brilhar no jantar que Jack Lang ofereceu a Mário Soares, acabada de 

chegar de Veneza com o prémio de  interpretação  feminina pelo papel de Marie 

Bouchon (francesa guilhotinada em 1943 por participar em abortos clandestinos) 

no filme “Une affaire de femme”, de Claude Chabrol, que está na hora de rever.

Memórias da minha morte

Rever “Une affaire de femme” e Isabelle Huppert

Não sou muito apologista de discursos que arrumam programas ora na área do entre-
tenimento, ora no campo da informação. Um noticiário pode abrir diante de nós um 
verdadeiro deserto do real enquanto que uma telenovela pode construir uma realidade 
encostada àquilo que existe e que nós (des)conhecemos. Neste último caso, a Rede 
Globo acumula felizes exemplos, enquanto que, entre nós, a produtora NBP tem ainda 
um longo caminho a percorrer. 
Centremo-nos em “Páginas da Vida”, a novela brasileira que passa actualmente na 
SIC. Num dos episódios, Helena [(há sempre uma Helena nas novelas de Manoel (sic) 
Carlos] recebe um postal do Quénia, enviado por um colega de curso que resolveu 
integrar uma missão para África, oferecendo-se como médico voluntário. A opção nar-
rativa mais óbvia seria colocar a personagem (interpretada por Regina Duarte) sentada 
no sofá a ler a carta. Mas não foi isso que se fez. Manoel Carlos levou Diogo (o médico, 
interpretado por Marcos Paulo) até ao Quénia e é ele que lê o que escreveu, à medida 
que vai passando por diferentes lugares. E do que fala? Da pobreza em Nairobi, das 
crianças que morrem à fome, da proliferação do vírus HIV, das favelas… As imagens 
são impressionantes e poderiam fazer parte de uma reportagem feita em registo jor-
nalístico. A narrativa corre em escassos minutos, mas aquilo que vemos fica para lá da 
sucessão de planos. Este médico haverá ainda de ir ao Burundi. Segundo informações 
da Rede Globo, para gravar as cenas em que Diogo aparece a tratar das crianças num 
campo de refugiados no Burundi, o director Jayme Monjardim e o actor Marcos Paulo 
ficaram aproximadamente uma semana na fronteira deste país com Ruanda e Congo, 
na África, contando para isso com a ajuda do Acnur (Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados), que tornou possível a ida destes brasileiros a lugares aon-
de poucos conseguiriam chegar. A novela explora outros sítios. Por exemplo, colocou 
quatro personagens em Amesterdão a fazer o programa Erasmus (de intercâmbio de 
estudantes) e, novamente, enveredou-se pelo caminho mais longo: gravações no ex-
terior e sempre em lugares diferentes.

Paralelamente aos lugares, há um cuidado 
particular com as causas sociais. A mater-
nidade na adolescência (há uma jovem que 
engravida e o namorado foge), a integra-
ção social de crianças deficientes (um dos 
bebés dessa rapariga tem o síndrome de 
Down e é rejeitado por muitas pessoas), a 
bulimia (uma menina é permanentemente 
vigiada pela mãe que sonha para ela um 
futuro de bailarina dentro de um corpo com 
medidas abaixo do tolerável, o que lhe ori-
gina distúrbios alimentares), o problema do 
celibato e da castidade religiosa (Levínia é 
uma bonita freira por quem um jovem se 
apaixona), o alcoolismo (Bira é um homem 
derrotado que não pára de beber). Há tam-
bém os casos de um seropositivo quase 
terminal, de um arquitecto que está envol-
vido na construção de uma Escola de Ar-
tes, de um fotojornalista que percorre as 
margens sociais à procura de retratos da 
vida real… Eis aqui um material infindável 
para os pais discutirem assuntos variados 
com os seus filhos, para os professores 
promoverem acesos debates nas salas 
de aula, para cada um de nós pensar em 
determinadas realidades que estruturam a 
sociedade que somos. 
Face a isto, as novelas portuguesas têm 
ainda um enorme caminho pela frente. O 
enredo da ficção nacional envolve perso-
nagens cujas profissões são totalmente 
indiferentes à história e as causas sociais 
são deixadas do lado de fora de qualquer 
guião. Por isso, temos narrativas extrema-
mente pobres do ponto de vista da reper-
cussão social. Neste contexto, torna-se 
difícil perceber as audiências das teleno-
velas da TVI: o que leva os telespectadores 
a ficarem presos ao ecrã pela noite dentro, 
seguindo  uma história sem conteúdo?
É esta reflexão acerca dos enredos das no-
velas que é preciso fazer. Porque há histórias 
que constituem ricas páginas para enten-
dermos o nosso quotidiano e outras que não 
justificam o tempo que lhes consagramos. 

Felisbela Lopes

Departamento de Ciências da Comunicação. 

Instituto de Ciências Sociais. Universidade do Minho

A vida
dentro das novelas

Júlio Roldão

jornalista

roldeck@gmail.com
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�EDITORIAL /

No dia 24 de Janeiro, numa conferência de imprensa, a senho-
ra ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, anunciou 
a criação do «Prémio Nacional de Professores». O prémio de 
«melhor professor do ano» dirige-se, segundo informou Sua Ex-
celência, « a todos os educadores de infância e docentes dos 
ensinos básico e secundário, de escolas públicas e privadas». 
Ficam assim excluídos, deste novo acontecimento nacional, os 
professores dos ensinos politécnico e universitário. E fica logo 
aqui registada a primeira curiosidade que é a de saber que ra-
zões terão levado as autoridades da educação nacional a excluir 
do espectáculo uma parte significativa do professorado.
O concurso, destinado a «reconhecer e galardoar aquele que 
contribua de forma excepcional para a qualidade do sistema de 
ensino», não espanta, sobretudo por ocorrer no tempo em que 
ocorre e por ser promovido por quem é. No princípio, a ministra 
exigia aos professores umas «graças» mesmo sem graça, agora 
pede-lhes «gracinhas de excelência». Uma questão de requinte 
do espectáculo educacional.

Não se estranha a propos-
ta e até se compreende. 
Por cá estão na moda os 
apelos lancinantes do Pri-
meiro-Ministro à excelên-
cia em toda a linha. Não 
importa apenas fazer bem, 
temos de ser os maiores, 
excepcionais, especta-
culares, modernos! Estão 
por isso na moda os con-

cursos e a corrida dos portugueses ao direito de inscreverem o 
nome no livro dos recordes. Lembremos apenas a maior feijoa-
da do mundo, o recente recorde de sócios do Benfica, a maior 
árvore de Natal de sempre para as bandas de Lisboa e o maior 
espectáculo pirotécnico do mundo na Madeira. Cá na parvónia 
é assim. Detestamos organizar e tratar bem as coisas do dia a 
dia, mas adoramos o foguetório. Ora está na cara que a Senhora 
Ministra não entende nada do dia a dia das escolas e dos pro-
fessores, nem isso lhe interessa, mas pela-se pela promoção do 
excepcional, do fora de série, do espectáculo mediático, da pro-
paganda. Não admira, nem destoa, que os serviços das escolas 
e do ministério domem e levem os seus professores amestrados 
a um concurso nacional. Se há concursos de caninos porque não 
de professores? Ao fim e ao cabo todo o animal tem o direito de 
se mostrar e todo o dono de se regozijar publicamente com «as 
graças» daquele que amestrou. 
Que consideração pela pessoa dos professores permitirá que um 
governo lance esta brincadeira e um júri, que se quer de pessoas 
idóneas, decida participar no desrespeito? Isto tem alguma coisa 
a ver com a excelência ou sequer com a competência?
Na Índia, ultrapassando a população mais de mil milhões, em 
cada sete ou oito milhões de alunos há um de excelência que 
escapa à normalidade da vida e arranja um bom emprego. É a 
excepção. A excelência, o fora de série,  não resulta nem ali nem 
noutro lugar qualquer de actos de propaganda e de voluntaris-
mos mas da quantidade e do trabalho sério e cooperativo. Os 
pais indianos, pensando em si e nos filhos, apostam na educa-
ção com a convicção com que nós por cá apostamos no euromi-
lhões. Ambos temos a esperança de ter sorte no jogo escapando 
assim à normalidade da vida. A Ministra e o seu chefe, não per-

cebem que a excelência é uma excepção e que mesmo ela 
não se adquire com actos volitivos e de propaganda, mas 
resulta da quantidade e do trabalho sério, colectivo e con-
tinuado. Depois de terem dado cabo dos poucos princípios 
de dignidade que havia na carreira dos professores e depois 
de terem reduzido à miséria a carreira destes, pensam que a 
propaganda e a manipulação dos professores é tudo o que 
é preciso para criar uma nova imagem profissional. Até acre-
ditarão que melhorar o ensino e a profissão docente é tudo 
uma questão de propaganda e de bravata, quando na reali-
dade é uma questão de trabalho [não de fingimento], de em-
penho [não de construção de imagem], de cooperação [não 
de competição], de seriedade e dignidade [não de concur-
sos], de reconhecimento de direitos [não de pau e cenoura].
O discurso retórico do poder, nos últimos anos, primeiro 
com Durão Barroso e associados, brevemente prolongado 
por Santana e amigos, e retomado com redobrado vigor por 
Sócrates, vai no sentido de fazer com que os portugueses 
retomem a normalidade da aceitação passiva de séculos de 
desprezo e desigualdade, da pobreza de sempre e da sub-
serviência ao poder cimentada no salazarismo.
O salazarismo continua bem vivo na nossa sociedade. Fomos 
formados num modelo sócio-psicológico de subserviência e 
autoridade. Os pais batiam nos filhos por dá cá aquela palha. 
As mulheres também levavam se franzissem as sobrancelhas. 
A polícia usava o cassetete a torto e a direito. O dono do po-
der, sentado em São Bento de manta sobre os joelhos,  todos 
via, todos controlava, a todos exigia respeitinho aos superio-
res, a todos pregava, de todos sabia. Esta herança passaram-
na os portugueses às novas gerações, e perdura. 
O 25 de Abril, e a própria entrada na antiga CEE hoje UE, não 
foram mais do que tentativas falhadas para quebrar esta lon-
ga tradição de hierarquia e dependência. Assistimos, nos úl-
timos anos, a uma arremetida dos velhos poderes no sentido 
de reconstruírem uma sociedade de servos e senhores. Re-
tirar direitos sociais e de cidadania, destruir carreiras profis-
sionais assentes na autonomia e nos direitos de participação, 
aumentar exigências de servidão, promover o autoritarismo 
nos locais de trabalho e de vida, diminuir rendimentos, são 
algumas das medidas objectivas tomadas. Mas o Estado e a 
nova classe dirigente precisa de mais. Precisa de «pôr o povo 
no seu lugar», e o lugar do povo, já se vê, foi sempre lá em 
baixo, bem em baixo, de olhar baixo e sorriso subserviente 
e reverente. É também aqui que se encaixam os concursos 
como o de «o melhor professor do ano» como antigamente 
se encaixavam os «chás-de-caridade». Para cada época os 
seus dependentes e os seus pobres. Aprendam professoras 
e professores... respeitinho, muito respeitinho, o respeitinho é 
muito lindo, abanem os rabinhos e sorriam candidamente ... 
os nossos novíssimos chefes só querem o nosso bem. 
Este “Prémio Nacional dos Professores” é mais um elemen-
to destinado a domar os professores. Insere-se no plano da 
promoção da desigualdade entre seres humanos: há os que 
sabem como devem ser os professores e os que, à custa do 
pau e da cenoura, terão de adivinhar os desejo do domador. É 
o plano da humilhação, da desconsideração da classe como 
tal, do amesquinhamento e do subjugar para fazer ceder.
Num anterior editorial, lembrei como os domadores põem 
os ursos de circo a dançar. Para os pôr a dançar o domador 
prepara-os, ao ritmo da música, batendo-lhes com um pau 
coberto de espinhos. Se dançam a contento do domador, 
este deixa de lhes bater e premeia-os dando-lhes comida. 
De contrário, a tortura continua, e à noite os ursos voltam 
para a jaula de barriga vazia. Por cansaço e medo, medo 
das pancadas e da fome, os ursos aprendem a dançar à voz 
do dono. Do ponto de vista do domador isto é «excelência» 
e bom senso. Do ponto de vista do animal,  é sobrevivência 
e subserviência.
É assim que o povo português está a ser amestrado pela 
novíssima classe dominante. É este o sentido do «Prémio 
Nacional de Professores». 

(Ainda sobre este tema, ler comentários na página 31)

José Paulo Serralheiro

«Assim me disse um dia o diabo: 
`Deus também tem o seu inferno: 

é o seu amor pelos homens´. 
E ultimamente ouvi-lhe dizer estas palavras: 

´Deus morreu, matou-o a sua piedade pelos homens´. 
(F. Nietzsche; Assim falava Zaratustra)

Os professores 
também têm o seu

inferno



Nos Estados Unidos, o número de ricos chegou a níveis nunca vistos no último século, 

fenómeno que foi acompanhado por um enorme aumento das desigualdades sociais.

Segundo a firma TNS, pelo menos 8,9 milhões de casas americanas possuíam em 2005 

um património superior a um milhão de dólares. Em contrapartida o salário mínimo não 

foi alterado desde 1997. No inicio de Janeiro a Câmara dos Representantes fixou-o em 

7,25/por hora [era de 5,15 ].

Steven Lagerfeld, responsável da revista Wilson Quarterly, considerou, que “o entusias-

mo” dos americanos “pelo mundo empresarial e pela riqueza é uma tendência recente”. 

“Nos anos 1960-70 as empresas eram consideradas negativamente como símbolos do 

conformismo e do materialismo na sociedade americana”, lembrou. Na sua opinião, as 

políticas do presidente Ronald Reagan nos anos 80 mudaram a situação, mas agora, há sinais de que “a paixão 

da opinião pública pelo mito das riquezas começa a arrefecer”.

A parte da riqueza nacional nas mãos de 1 por cento dos americanos mais ricos passou de 8 por cento em 1980 

para 16 por cento em 2004, ou seja, duplicou a concentração da riqueza entre 1980 e 2004.

A concentração da riqueza, faz-se, largamente, nos dirigentes das empresas. Em 2006, os dirigentes das em-

presas receberam, em média, um salário 262 vezes maior do que o salário médio nacional. Os democratas, que 

acabam de recuperar o controle do Congresso, dizem querer aumentar o controle sobre as remunerações dos 

dirigentes das empresas por parte dos accionistas.

JPS / Fonte: AFP

DESIGUALDADES

Número de ricos dispara nos Estados Unidos, aumentando a desigualdade social no país

Em Novembro passado realizou-se o sétimo Congresso Nacional de 
Educação Física. Dei conta do evento através de uma carta que cir-
culou na escola onde lecciono. Assinada pelos presidentes da So-
ciedade Portuguesa de Educação Física e do Conselho Nacional das 
Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, a 
promocional carta em questão é, toda ela, um choramingar absurdo 
e irritante, como se as citadas associações não fossem, também, cul-
padas do desastre educativo que é hoje a Educação Física curricular. 
Lágrimas porque “na educação estamos num período crítico (...)” e, 
entre outras, que “este congresso é uma oportunidade de compre-
ender o contexto de mudança (...) e intervir” e, pasme-se, porque 
“continua a faltar o reconhecimento da nossa competência (...)” pelo 
que “é a nossa identidade e a nossa responsabilidade que estão em 
causa (...)”. Discurso que faz parte, sustento eu, de uma encenação 
obscena, se considerarmos os históricos posicionamentos de um as-
sociativismo obstinadamente contra qualquer sopro de mudança.
Obscena, pois se as moções aprovadas acabam por identificar o es-
sencial do Congresso, dir-se-á, então, que as lamúrias associativas 
constantes da citada carta não passaram disso mesmo, de falsas 
lamúrias sem sentido e muito distantes de um acto de contrição 
a caminho da desejada mudança de paradigma. E tanto assim é 
que se pode ler, nos considerandos de uma das moções apresenta-
das ao Congresso (deviam preocupar-se e ocupar-se com a ciência 
e não com moções), a intransigente defesa do actual “modelo de 
Plano Curricular e de Programas (...) adequado e inovador (...)” os 
quais, “(...) definem um critério claro de sucesso dos alunos (...)”, 
pelo que, mais adiante, recomendam esta preciosidade: que “(...) 
se assumam as normas de referência para o sucesso em Educação 
Física como referências essenciais para o processo de avaliação 
dos alunos, constituindo-se como matriz base para a realização, em 
todos os ciclos de ensino, de Provas Aferidas em Educação Física, 
proposta a apresentar ao Ministério da Educação”. Frontalmente e 
apenas com uma palavra: ridículo. Aferir, o quê? A mediocridade do 
sistema e tudo aquilo que já é conhecido? Ou será que perpassa, 
em certos mentores, que tal proposta seja um primeiro passo visan-
do um outro de exames nacionais?
Ora bem, saberão os responsáveis associativos do que estão a falar? 
É claro que não sabem. Não sabem nem querem perceber que esta 
área curricular não é comparável com outras curriculares (é substan-
cialmente diferente); não querem saber o que se passa nas escolas, 
agarrados que estão a um fundamentalismo pedagógico que lhes to-
lhe a capacidade de aceitar que os programas estão errados na sua 
essência, que não têm rigorosamente nada de adequado e de inova-
dor, que, em abstracto, a avaliação é uma fraude e que, em muitos 

Provas Aferidas em Educação Física

O fundamentalismo pedagógico tolhe a capacidade de perceber 
que os programas estão errados na sua essência, 
que não têm rigorosamente nada de adequado e de inovador 
e que, em abstracto, a avaliação é uma fraude!

casos, contribui para a rejeição do aluno pela prática desportiva. 
Os exemplos são muitos. 
O que é necessário é viver a escola no seu dia-a-dia (não nos 
gabinetes ou através de lucubrações que não encontram eco na 
prática), compreendê-la como instituição do sistema educativo 
que deve interagir com todos os outros sistemas que convivem 
paredes-meias com ela, perceber e antecipar o que as popula-
ções escolares desejam, romper com o actual sistema organi-
zacional da Educação Física que não permite a livre opção de 
prática desportiva dos alunos e que mistura, na mesma aula, 
mormente a partir de determinada idade, interesses diversos e 
ambos os géneros. O que é preciso é ter consciência que os 
alunos estão fartos e cheios de repetir, inconsequentemente, ao 
longo dos anos, as mesmas tarefas em duas e, por vezes, três 
modalidades desportivas por período (oh famigeradas Unidades 
Didácticas!) e que é necessário especializar os professores e não 
deles fazer generalistas sem qualidade. Mais, ainda: que é pre-
ciso acabar com a Educação Física e partir, urgentemente, para 
uma disciplina curricular designada por Educação Desportiva, 
subordinada, obviamente, a um novo e consistente paradigma 
assente, organizacionalmente, em pressupostos de respeito pe-
los professores, pelos alunos, pelos encarregados de educação 
e subordinada a critérios de rigor, qualidade, de resultados edu-
cativos e desportivos duradouros. Portanto, uma disciplina que 
transporte para a vida, a qual não se esgota num lapso de tem-
po escolar, o fermento de uma prática humanista entendida com 
bem cultural. Essa Educação Física, travestida de desporto, que 
alguns aplaudem e insistem em manter, está morta junto daque-
les a quem se destina. Para além do mais, porque não se com-
pagina com o Desporto Escolar enquanto área de complemento 
curricular, tampouco com o sistema desportivo.
Infelizmente, para desespero dos alunos e de muitos professores 
cansados da enervante rotina, é provável que tudo continue igual 
e que, no próximo Congresso o choramingar volte à cena com 
esta outra pérola que a carta que deu origem a este texto enun-
cia: “(...) tantas licenciaturas, tantas provas, tanto investimento 
social e pessoal na qualificação superior e andamos de cavalo 
para burro no mercado profissional”. Nem mais, tal como o adá-
gio, “pela boca morre o peixe”.  

André Escórcio

Mestre em Gestão do Desporto

Professor da Escola B+S Gonçalves Zarco - Funchal

andreescorcio@netmadeira.com

- O ridículo de uma proposta
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  Revista de imprensa

100 Mil portugueses 
emigraram em 2006
O Instituto Nacional de Estatística diz que, em 2006, 

30 mil portugueses fixaram residência por mais de 

um ano noutros países, mas a  Igreja Católica e os 

sindicatos dizem que, no ano que agora  terminou, 

foram mais de cem mil os cidadãos lusos a procurar 

emprego e melhor sorte além-fronteiras, o que cor-

responde a um aumento de 20 por cento em relação 

a 2005.

Correio da Manhã

05.01

Número de alunos 
aumenta pela primeira vez 
numa década   
O  aumento  de  cursos  profissionais  do  3.º  ciclo  e 

secundário atraiu 21 mil novos alunos ao sistema, 

invertendo mais de dez anos de quebra. (...) De acor-

do com dados divulgados ontem pelo Ministério da 

Educação, em 2006/2007 houve mais 21192 matrí-

culas em relação ao ano anterior, num total de qua-

se 1,7 milhões de inscritos. Um facto que se deve, 

quase em exclusivo, ao aumento da oferta de cursos 

profissionalizantes no 3.º ciclo e secundário.

Diário de Notícias

09.01

Educação sexual  
sem professores  
O  Grupo  de  Trabalho  de  Educação  Sexual  (GTES) 

alertou o Ministério da Educação para a escassez de 

professores com formação para assegurar e coorde-

nar o ensino desta área, que passou a ser obrigató-

rio nas escolas. No  relatório entregue  (...) à  tutela, 

o GTES adverte que os centros de formação devem 

considerar “prioritária” a educação sexual e a edu-

cação  para  a  saúde,”disponibilizando  módulos  de 

formação contínua ao corpo docente”.

Jornal de Notícias

11.01

Desemprego ameaça dois mil 
docentes do superior  
A redução nas verbas do Orçamento de Estado e o 

aumento de 1,5% nos salários terão deixado as ins-

tituições com um buraco de 7,5% nos valores para 

salários. A Fenprof diz que  isto pode  levar à saída 

de  1875  professores,  na  maioria  contratados,  e  à 

dispensa de  funcionários. Reitores acusam os cor-

tes  e  procuram  soluções  para  reduzir  despesas  de 

funcionamento 

Diário de Notícias

13.01

CGTP critica Governo  
O secretário-geral da CGTP, Manuel Carvalho da Sil-

va,  criticou  ontem  o  Governo  por  usar  o  aumento 

da esperança média de vida no cálculo das pensões, 

considerando que é “um elemento Instrumental” pa-

ra reduzir o seu valor. Para o dirigente, o argumen-

to  da  esperança  de  vida  só  foi  usado  porque  toda 

a gente sabe que tem aumentado”, sendo “fácil” ao 

Governo usá-lo.

24 Horas

13.01

Para alguém que estuda e ensina des-
porto; ou até, para os que têm dele 
uma prática científica ou uma prática 
filosófica (que não deixa de ser práti-
ca também) – o trânsito normal das su-
as crónicas deverá ser este tão-só: da 
filosofia (ou da política) à ciência, ou da 
ciência à filosofia (ou política). O livro 
Gestão do Desporto – Desenvolvi-
mento Organizacional, da autoria de 
Gustavo Pires [também colaborador da 
Página], apresenta, na página 7, uma 
afirmação que, lida por alguns distraí-
dos, poderá dar azo a alguma polémi-
ca: “O desporto, de uma maneira geral, 
está envolto num processo de desa-
gregação acelerada, que faz com que 
toda a sua estrutura se, modifique ra-
pidamente, sem que os próprios  se le-
vanta, a propósito: qual o lugar do des-
porto, como conhecimento actualiza-
do, no dia-a-dia dos dirigentes despor-
tivos, dos professores e dos técnicos, 
que a esta área científica se dedicam, 
e dos próprios atletas? O desporto é 
ciência (mas que ciência? Perguntaria 
eu aos professores). Mas é também, 
estruturalmente, diálogo e relação e, 
assim, por que são tão frequentes as 
desavenças, entre algumas figuras pri-
meiras do nosso dirigismo desportivo? 
Por que não emerge destas ridículas fi-
guras um empenhamento responsável, 
que tenha em conta a mensagem cul-
tural e ética do desporto? Eu sei que, 
mesmo certos cronistas, com respon-
sabilidades universitárias, neste cam-
po, não manifestam uma directriz epis-
temológica, uma posição mental, ética 
e cientificamente definidas, quando se 
ocupam da problemática desportiva? 
Ou tombam num regionalismo pacó-
vio, ou num escuro labirinto de ilógicas 
alegações, donde se descortinam mal 
encobertos interesses pessoais.
O elemento próprio de qualquer teori-
zação é o problema. Mas, porque nun-
ca o fizeram, se um dia manifestassem 
vontade de construir um “racionalismo 
aplicado” engolfar-se-iam por mares 
pela sua inteligência nunca dantes na-
vegados e seria o caos do caos. Pro-
blematizar o desporto é o mesmo que 
problematizar o direito, ou a medicina, 
ou a psicologia, ou a história, etc., etc. 
Não é preciso ser (ou ter sido) atleta 
de alta competição, para problematizar 
o desporto, como não é preciso sofrer 
do estômago, para ser gastrenterolo-
gista, nem ter sido ladrão, para ser um 

O desporto por

bom agente da judiciária. Se são vários 
os agentes do desporto, as práticas 
hão-de ser diferenciadas, se bem que 
visando sempre o progresso do des-
porto e, através do progresso do des-
porto, o desenvolvimento da sociedade 
toda. Quantos não são os treinadores, 
verdadeiros profissionais do êxito, que 
nunca “jogaram à bola”? O equívoco 
fundamental de muita gente é pensar 
que, para problematizar o desporto, é 
preciso ter currículo de atleta federado. 
Discernindo desta forma, será difícil en-
tender como Pasteur, um dos grandes 
nomes da História da Medicina, nunca 
foi médico ou enfermeiro. Era investi-
gador tão-só e no campo da química! 
Problematizar é teorizar; a prática está 
no princípio da teoria – só que a práti-
ca do treinador, ou a do dirigente, ou a 
do simples investigador não se confun-
dem com a do atleta, embora devam 
estar em diálogo permanente com ela. 
A ideia de complexidade (ideia fulcral, 
no conhecimento) exige que sejam vá-
rios os saberes a ocuparem-se, dialéc-
tica e dialogicamente, do desporto. In-
cluindo a política...
Este é o desporto por que me bato: 
quer ser prática e teoria, quer ser acção 
e forma de consciência social. Quer ser 
motricidade humana, ou seja, conheci-
mento-emancipação e não simples “ci-
ência do desporto” onde, muitas vezes, 
crescem as bestas esplêndidas, onde 
pontificam certos dirigentes inchados 
de respostas clownescas, onde há pro-
fessores e treinadores (não são todos, 
eu sei) que se gastam e se esgotam, na 
árdua defesa de uma causa que, sen-
do espectacular, pode não ser salutar. 
O desporto, desde a escola, passan-
do pelo lazer desportivo e chegando 
à alta competição, deverá corporizar 
uma teoria da emancipação social. O 
desporto por que me bato, afinal, quer 
maximizar a prática desportiva, sem 
subscrever o relativismo moral, episte-
mológico e político.

Manuel Sérgio

Universidade Técnica de Lisboa

Faculdade de Motricidade Humana

que me bato
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Acontece um tempo nas nossas vidas em que ficamos órfãos dos nossos filhos. 
Porque os amamos e os queremos com vida própria. Porque, como diria o Kalil 
Gibran, “uma árvore não cresce à sombra de outra árvore”. Porém, o nascimento 
de um neto é como o regresso de um filho pródigo. Voltamos ao tempo de contar 
histórias. Mas, desta feita, não apenas as que falam de duendes e fadas. Outras 
histórias assomam na memória dos avós. O envelhecimento ilumina a memória de 
longa prazo. E é frequente que eu conte ao Marcos histórias do tempo em que fui 
menino. Para o Marcos são tão reais e verosímeis como as que falam de princesas 
encantadas e de príncipes.  
Fui com o Marcos até à beira do rio. Fui de mão dada com o meu neto, para fruir 
a confiança absoluta que segura a minha mão. Uma criança pertence ao que está 
acontecendo à sua volta. Ela é o que está acontecendo. Se o acompanho na iden-
tificação com o aqui e agora, reencontro-me com o movimento livre da criança que 
fui, reaprendo a tudo ver como se fora a primeira vez. 
Enquanto ele seguia com o olhar o barco que ligava as margens, eu cerrava os 
meus olhos e via barcaças de carvão coladas à amurada de Massarelos (que fa-
zer, para tornar mais leve o peso da memória?), ouvia o chape-chape das águas 
comprimidas entre as madeiras, o ranger das pranchas que ligavam o cais às 
barcaças. Quais formiguinhas, jovens de cesto na cabeça corriam sobre as pran-
chas como atletas em cama elástica, gestos dançarinos suspensos sobre o vazio, 
tem-te-não-caias, num equilíbrio precário. Ou milagre de S. Nicolau, pois, se a to-
do o momento, se adivinhava o escorregar na prancha lodosa e a queda, não me 
recordo de ter visto cair nas águas uma sequer.
— Avô, o que é aquilo? – perguntou o Marcos, olhando a ponte. Enquanto res-
pondia, via-me em raids suicidas sobre o arco de betão incompleto da que viria a 
chamar-se “Ponte da Arrábida”. Transpúnhamos as águas e estávamos na outra 
margem. Na Afurada, éramos corsários lançados à abordagem de traineiras amar-
radas ao cais. Fugíamos, nadando, e depositávamos os tesouros (um pedaço de 
cordame, um pedaço de rede roubada, um prego enferrujado, não importava qual 
fosse o produto do saque…) nas ruínas de uma fábrica abandonada na encosta 
sobranceira ao rio, que era a nossa mina de Aladino.
Quando o sol acordava, encontrava-me atento ao agonizar do peixe, no fundo de 
um caíco. E, quando o dia se extinguia em vermelhos gritos, encontrava-me de-
bruçado na varanda em frente ao Douro da minha infância, na contemplação do 
acostar dos barcos rabelos ao cais de Gaia, absorto em viagens imaginárias. 
Em infantis lucubrações também ficava, quando me sentava junto da Miquinhas, 
que lavava a roupa carregada à cabeça, escadas do Codeçal abaixo. Certo dia, um 
empurrão despertou-me das divagações e fez-me mergulhar no rio. Lembro-me 
de ter vindo à superfície, depois de engolir uma substancial quantidade de líquido 
misturado com sabão. E de não ter um braço salvador à minha espera. Só risos e 
incitamentos. Foi nesse dia que descobri que sabia nadar… 
— Avô, olha! Olha! – O Marcos estendia os braços, para alcançar as gaivotas que 
voavam perto. Os olhos do Marcos encheram-se de gaivotas. Os meus viram, por 
instantes, o cadáver do João rodeado de gaivotas. Faria dezoito anos no dia em que 
escolheu o rio para partir sem barco e sem regresso. As mesmas gaivotas que, fugin-
do a um mar revolto de Inverno, pousavam nos vagões do carvão, em S. Nicolau.
Como o avô tivera tempo de as observar! Em manhãs gélidas, expostas ao vento 
cortante de Dezembro, as crianças de há cinquenta anos esperavam horas a fio, 
nas filas de receber duas batatas raquíticas e um rabinho de bacalhau, o “bodo 
de Natal dos pobres”. As mesmas crianças que disputavam com as gaivotas os 
restos de sável que as peixeiras abandonavam no cais. Nesse tempo, a fome não 
matava apenas crianças na Etiópia, nem nos entrava em casa sob a forma de no-
tícia de TV. Não havia televisão, e a fome era convidada que se impunha na mesa 
de muitas crianças da beira-rio. 
O olhar da criança que fui toldou-se de uma névoa cristalina, que confundi com 
a que vinha descendo sobre as margens. Os olhos do Marcos estavam prenhes 
da luz que vinha do rio. Não era apenas o olhar, mas todo o corpo do Marcos que 
estava envolvido na contemplação dos reflexos nas águas. Sem que tivéssemos 
dado por isso, os candeeiros já tremeluziam. Deixámo-nos ficar por ali. E nem de-
mos pelo anoitecer. 
Empreendemos o regresso, passando em frente à antiga escola. Desta vez, não foi o 
Marcos quem perguntou; fui eu: — “Queres saber o que foi esta casa, antigamente?” 
Enquanto lhe falava do meu tempo de escola, via-me no Portugal cinzento de há 
cinquenta anos. Havia quem quisesse o povo analfabeto, alegando que o aprender 
a ler era um acto subversivo. Os miúdos ranhosos, os “selvagens da beira-rio”, co-
mo lhe chamavam, eram um estorvo. Entregavam-lhes uma caneta de aparo, para 
molhar no tinteiro e fazer cópias, ditados. Davam-lhes uma lousa e uma pena, para 

copiar tabuadas, fazer contas, problemas. 
Davam-lhes bofetadas, bolos nas mãos... 
Quando soava a sineta, alheios aos avisos, 
imprecações e insultos do mestre-escola, 
partíamos para o cais da Ribeira, onde a 
vida nos esperava para ser aprendida.
Ao nascer, perdíamos o aconchego e pro-
tecção do útero materno. O murmúrio das 
águas envolvia-nos numa nostalgia de lí-
quido amniótico, que lavava as feridas 
recebidas na luta pela sobrevivência. Era 
curto o tempo de ser criança. Há quarenta 
anos, deixei a seita dos Tigres da Vitória, 
desertei dos renhidos combates com os Ín-
dios da Cordoaria, deixei dezenas de ami-
gos junto ao Douro da minha juventude. E 
fui pela vida…
Enquanto caminhávamos, o Marcos delei-
tava-se em descobertas, e eu afogava-me 
em reminiscências lúgubres. Imagino que o 
meu neto reagisse com um sorriso às des-
crições do quotidiano das crianças de há 
cinquenta anos. Mas não me sobrou cora-
gem para lhe contar histórias de meninos a 
quem a vida cedo roubou os sonhos. 
A cultura ocidental não prepara as crianças 
para a difícil transição entre o mundo do 
imaginário e o mundo real. Existe a dificul-
dade de explicar às crianças que nem tudo 
acontece como nos contos de fadas. Mas 
também que nem tudo tem por força de se 
subordinar à dureza dos dias. Há cinquen-
ta anos atrás, cedo se privava as crianças 
do mundo maravilhoso da invenção. No 
tempo em que o avô do Marcos foi crian-
ça, sublimava-se a fealdade no cadinho de 
uma fantasia que reinventava os dias. Sem 
adivinhar o que o Manoel de Barros viria 
a escrever, as crianças de há meio século 
também sabiam que “tudo aquilo que não 
é inventado é mentira”. Como sabiam que 
o Carlos Amaral Dias viria a sentenciar: que 
o se passa passa-se nas margens. 
Por isso, íamos até às margens do Douro. 
No cais da Ribeira, tudo era possível.

José Pacheco

Escola da Ponte, Vila das Aves

Tudo era possível
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Universidades mais  
que triplicam registo  
de patentes em cinco anos  
É o ano do salto definitivo das universidades na pro-

tecção  da  propriedade  industrial:  durante  2006,  os 

estabelecimentos  universitários  fizeram  83  pedidos 

de patente, mais do triplo dos 25 pedidos registados 

em 2001. Além do salto de 234%, 2006 foi igualmen-

te o ano em que as universidades ultrapassaram pela 

primeira vez as empresas  (fizeram 70 pedidos) nas 

patentes de inovação nacional. Do total de 244 pedi-

dos feitos no ano passado, um em cada três provém 

das academias.

Jornal de Negócios

15.01

Mais professores e licenciados 
desempregados  
O desemprego caiu 5,6% em Dezembro face ao mes-

mo mês do ano anterior, indicou ontem o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional. Embora a queda 

homóloga se  registe há dez meses consecutivos, o 

número  de  licenciados  e  de professores do  ensino 

básico sem emprego continua a subir.  (...) Por gru-

pos profissionais, continuam também a destacar-se 

com acréscimos elevados os “profissionais de nível 

intermédio do ensino” (professores do ensino bási-

co), onde o desemprego cresceu 33,3% de um ano 

para o outro.

Diário Económico

16.01

Custo de vida sobe mais nas 
regiões empobrecidas  
A inflação registada nas regiões Norte, Centro, Aço-

res e Alentejo, em 2006, está acima do valor médio 

do país. Ou seja, os habitantes destas  regiões - as 

mais pobres do país - pagaram mais caro pelos bens 

e serviços, em comparação com os de Lisboa e Vale 

do  Tejo,  Algarve  e  Madeira.  Os  aumentos  salariais 

são,  no  entanto,  calculados  para  todos  de  forma 

igual,  independentemente  da  região  onde  vivem. 

Na prática, consoante a região, as actualizações dos 

salários  reais  são  diferentes  para  trabalhadores  do 

mesmo  sector  de  actividade  e  do  mesmo  nível  de 

vencimentos.

Jornal de Notícias

17.01

Privadas descontam  
15 por cento para a CGA  
As universidades privadas vão ter que passar a des-

contar 15% das remunerações do seu pessoal para 

a Caixa Geral de Aposentações (CGA). (...) Em gran-

des universidades, com cerca 500 professores, este 

aumento  pode  significar  um  acréscimo  de  400  mil 

euros no contribuição. A questão dos descontos do 

ensino superior para a CGA já deu polémica quan-

do o OE 2007  foi aprovado. O Governo comunicou 

às universidades públicas que teriam que descontar 

7,5%, o que inviabilizará o funcionamento das insti-

tuições, acusam os reitores.

Diário Económico

18.01

Esse pequeno texto foi produzido por uma 
menina de dez anos, que freqüentou, em 
2006, o ensino fundamental em uma esco-
la da rede pública municipal da cidade de 
Porto Alegre. Resultou da atividade propos-
ta pela professora para que escrevessem 
sobre seus desejos e pedidos de Natal.
Nessa mesma escola, outra professora, 
agora de crianças de seis anos de idade, so-
licitou que cada aluno desenhasse, em uma 
cartinha dirigida ao Papai-Noel, o que gos-
taria de ganhar como presente. Dentre os 
pedidos surgiram brinquedos acionados por 
controle remoto, bonecas que falam, can-
tam e se movimentam, celulares, Nintendos, 
robôs, rádios portáteis, iPods, televisões de 
plasma e, em primeiríssimo lugar, os note-
books. Tudo isso para surpresa da profes-
sora da turma − composta de crianças muito 
pobres (a maioria delas vivendo em condi-
ções quase miseráveis) − que esperava dos 
alunos e alunas a expressão de desejos sim-
ples como carrinhos, bonecas e bolas. 
No entanto, precisamos admitir que mes-
mo as crianças pobres são crianças de 
nosso tempo. Um tempo em que a vida se 
organiza dentro do universo tecnológico, 
que vem modificando não apenas as for-
mas de pensar, como também sonhos, de-
sejos e significados. As novas tecnologias 
da comunicação e da informação borraram 
fronteiras e embaralharam desejos e capa-
cidades. Crianças que sequer dispõem de 
condições mínimas de saneamento em su-
as casas conhecem o funcionamento e a 
finalidade de artefatos sofisticados (como 
notebooks, celulares digitais e iPods) tanto 
quanto crianças de condições econômicas 
privilegiadas, ou tanto quanto adultos. Elas 
aprendem cedo com a mídia a dominar a 
“gramática” tecnológica. 
Além disso, a infância passa a ser um dos 
alvos preferenciais dos investimentos de 
marketing no mercado de tecnologia. Os 
discursos em circulação vêm recorrente-
mente narrando a infância como a parcela 
da população dotada de grande capacida-
de e facilidade na aquisição de habilidades 
para o manejo das novas tecnologias. “Su-
perespertinhos”, “Infância hi-tech” e “In-
fância digital” são alguns dos termos utili-
zados para representar as crianças de hoje. 
Outro recurso utilizado para representar a 
infância contemporânea como plenamente 
imbricada no universo tecnológico e midi-
ático é a crescente associação de imagens 
de crianças com imagens de computado-
res, notebooks, vídeo-games, celulares, 
televisores, etc. Imagens mostrando crian-
ças em seus quartos, na frente do compu-
tador e com um televisor ao lado, têm sido 
freqüentes tanto nas peças publicitárias 
quanto na programação mais ampla das 
mídias impressa e eletrônica − novelas, 
desenhos de animação, seriados e filmes. 
Além disso, a infância é o alvo preferencial 
de uma série de invenções tecnológicas e 
midiáticas. Exemplos disso são os cachor-
ros virtuais (cyber-animal)(2), lançados no 
Brasil no segundo semestre de 2005, ou o 
sistema operacional que permite que crian-
ças desde os dois anos de idade possam 
enviar e-mails e navegar na Web(3). Ou en-
tão, o teclado de computador super colori-
do, chamado Kidsboard, no qual as cores A
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os “Eu queria ter um note-

book cinza. É para pes-
quisar na Internet e jogar 
jogos. Eu sempre quis ter 

um notebook também  
porque ele é prático, é leve 
e eu posso levar para onde 
euquiser. Ele serve para 

me divertir, jogar,
falar com os meus

amigos, etc.”(1)

diferenciam a função das teclas(4).
Estamos imersos e capturados por uma 
sociedade da informação que proclama 
incessantemente os benefícios das tec-
nologias, desqualificando formas de vi-
da desconectadas de tal universo. Ao 
mesmo tempo em que se inscreve a in-
fância nos discursos que celebram as 
tecnologias, as próprias crianças pro-
curam se instalar e movimentar nesse 
mundo. Além do fascínio a que estão 
sujeitas, parece que cada vez mais seus 
desejos se afinam com aqueles que 
lhes conferem prestígio por serem am-
plamente reconhecidos e valorizados 
nos mais diversos pontos do globo.

Mariangela Momo

Escola Municipal Wenceslau Fontoura, doutoranda em 

Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul, 

UFRGS e pesquisadora do NECCSO.

1)  Texto original, já incorporando correções da professora.

2   Nintendog é o game da Nintendo que simula um filhote de cão 

(você pode inclusive escolher a raça). O modo de simulação é 

semelhante ao Tamagochi, mas rodado em computador e ofe-

recendo  recursos  variados  como  microfone  para  falar  com  o 

filhote (que reconhece a voz do dono) e uma tela interativa que 

permite acariciar o filhote, arrastá-lo para outros lugares e ades-

trá-lo por meio de gestos.

3)   Trata-se do Magic Desktop que opera pelo Windows e permite 

aos pais restringir o acesso a ferramentas e conteúdos da In-

ternet. Envia-se um e-mail para a avó com um clique sobre sua 

foto. Mensagem de voz de até um minuto (menos de 100 Kb) 

é gravada e enviada clicando no ícone de um papagaio. (Zero 

Hora, 13/10/05, p. 2) 

4)   A propaganda do referido teclado foi publicada sob o título “Te-

clados inteligentes”, acompanhada de uma imagem do teclado, 

no jornal Zero Hora de 07/12/05. 
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Realiza-se  em Paris nos dias 5  e 6 de Fevereiro uma conferencia  internacional 

sobre crianças soldado. O número de crianças nesta situação, no mundo, é calcu-

lado no mínimo em 250.000, afirmou, no final de Janeiro, o ministro francês dos 

negócios estrangeiros.

No  total, participarão nesta conferencia 60 Estados. Espera-se que estes países 

assumam diversos compromissos que, embora sem valor jurídico, têm valor po-

litico e moral. Um valor que se espera seja capaz de ajudar a resolver este drama 

de crianças recrutadas por grupos armados e por exércitos sobretudo em países 

da América Latina e de África.

Segundo informações recolhidas junto dos organizadores da conferencia, a reunião estudará formas de ajudar 

a proteger os menores e de encontrar meios que permitam a sua reinserção social.

Com esta iniciativa espera-se também chamar a atenção das opiniões públicas para a necessidade de trazer este 

problema para o debate público condenando-o e assumindo todos a necessidade de lhe por cobro e de defender 

os direitos das crianças.

À conferencia assistirão entre outros a directora geral da UNICEF, Ann Veneman e a representante especial da 

ONU para as crianças e os conflitos armados, Radhika Coomaraswamy.

JPS / Fonte: AFP

DIREITOS DA CRIANÇA

Paris recebe em Fevereiro uma conferencia internacional sobre crianças-soldado

Há uns tempos atrás, lia-se num jornal diário de grande circulação – a propósito 
da deslocação do Primeiro Ministro e da Ministra da Educação  a  uma escola dos 
arredores de Lisboa, onde foram  lançar o Programa “Novas oportunidades” (cria-
ção de Escolas Profissionais) – o seguinte:
“Muitos dos três milhões e 500 mil trabalhadores portugueses – no conjunto de uma 
população activa de cinco milhões – que têm no máximo o ensino básico “estarão 
hoje arrependidos de ter deixado a escola tão cedo e querem uma oportunidade de 
recuperar este atraso”, acredita o Primeiro Ministro José Sócrates’.
Apesar de um tanto tardia relativamente ao evento que a motivou, esta notícia não 
perdeu nada da sua exemplaridade no que diz respeito ao sentido do discurso atri-
buído ao Primeiro Ministro, aos pressupostos de que usa e aos efeitos que busca.
Valendo-se de um  tom de objectividade e de serenidade notório, designadamente 
através da invocação  de números impiedosos,  a notícia  aproveita para informar  
que o  primeiro ministro  acredita que muitos daqueles  três milhões e meio de  tra-
balhadores  “estarão hoje arrependidos de ter deixado a escola tão cedo e querem 
uma oportunidade de recuperar este atraso”, 
Face a esta declaração cuidadosamente dubitativa, somos levados a admitir, já 
quase sem dúvidas que, antes de mais, muitos daqueles três milhões e quinhentos 
mil trabalhadores portugueses estão arrependidos por ter   deixado a escola;  de-
pois que, se estão arrependidos, é porque  sentem que poderiam não ter deixado  
e, finalmente, que, se sentem que  poderiam não ter deixado a escola e deixaram, 
é porque a responsabilidade é deles.  
É evidente que o Primeiro Ministro não diz isso tão escancaradamente e é bem 
provável que não estivesse  sequer a pensá-lo. Mas, com toda a certeza, o que  
está implícito na ordem  cognitiva e discursiva  das coisas  é isso: - que a primeira 
explicação para o abandono da escola reside na pessoa de quem abandona ou de 
quem tem  a responsabilidade directa do abandonante, os pais  ou  encarregados  
de educação. O recurso a esta teoria da atribuição da culpa é quase fatal. Por um 
lado,  ela parece inscrita na ordem dos factos, verificados no quotidiano:  todos 
nós conhecemos sujeitos concretos, nomes, acontecimentos  e incidentes, histó-
rias e  episódios que  podem ser testemunhados. Por outro lado,  são os próprios 
abandonantes que assumem muitas  vezes a “decisão” de abandonar. O Primeiro 
Ministro, ao declarar  aquela crença, mais não faz que reforçar esta ordem “natu-
ral”  das coisas. 
É nestes termos que considero muito importante reflectirmos sobre esta realidade 
do abandono e do insucesso com vista a questionarmos  algumas evidências, so-
bretudo aquelas que, mercê da atenção que recebem dos mais altos responsáveis 
do sistema, atingem um estatuto de indiscutibilidade.
Em termos teóricos, as concepções dominantes  costumam pôr em relevo a im-
portância dos fenómenos sócio-económicos ou sócio-culturais como constituindo 
quadros propícios  à prática do abandono.  Os primeiros seriam predominantes 
nos casos em que os alunos abandonantes seriam necessários à sobrevivência 
material da família num contexto produtivo em que as empresas procuram o em-
prego precoce pouco qualificado. Podemos reconhecer esta realidade, hoje, por 
exemplo em zonas como Lousada, Paços de Ferreira, Felgueiras, Cinfães e Baião, 

contra o arrependimento dos abandonantes 
e a piedade pelos abandonados

Amarante,  Marco de Canaveses, onde o abandono escolar 
da população entre  os 10 e os 15 anos sobe até aos 8 por 
cento quando a média nacional para essa faixa etária  é  de 
2,7 por cento. Ainda há pouco tempo, num relatório da Co-
missão Europeia, se fazia referência à situação portuguesa e 
se lia que, em  certas regiões do país, como aquelas acima 
mencionadas, os candidatos ao  emprego  com  a escolari-
dade básica incompleta  tinham mais hipótese de colocação 
nas empresas que os candidatos com o ensino secundário 
completo.
Para além dessas razões, porém, e talvez mais determinan-
tes hoje em dia, temos as que poderemos chamar  de razões 
sócio-culturais e identitárias, resultantes do não reconheci-
mento sócio-afectivo e relacional da mensagem da escola 
por parte  dos alunos face à sua identidade e à das  famílias 
de origem.
É neste contexto que ocorrem fenómenos propícios a gerar 
uma lógica de abandono. Os alunos em processo de aban-
dono ou de insucesso são, normalmente, os alunos mais 
fragilizados, mais susceptíveis de cair em transgressão, 
mais inclinados a  provocar “cenas” de afirmação  pessoal 
compensatória do seu anonimato ou da sua insignificância 
escolar. São, evidentemente, também aqueles que mais re-
sistência oferecem aos programas de recuperação escolar, 
sobretudo se se trata de  programas estigmatizantes que 
os assinalem pela negativa, que suscitem compaixão ou fal-
sa valorização. São também os mais esquivos à relação, os 
mais resistentes à abordagem, os mais antipáticos, verda-
deiramente “insuportáveis”, como é comum  chamar-lhes. 
Mas é um profundo erro pensar que esses alunos são insen-
síveis  à sua própria condição de marginais escolares. Para 
chegar  aí, foi precisa toda uma “aprendizagem” da negação 
de si, de “aceitação” da própria incapacidade. É  quando o 
abandono é uma “libertação”.
Então, é  aqui que certos  professores operam verdadeiros 
milagres. Pena que a  figura do professor-titular do novo Es-
tatuto  não tenha sido criada a pensar neles.

Manuel Matos

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Universidade do Porto

mmatos@fpce.up.pt

Abandono escolar
/ FORMAÇÃO e trabalho  0�
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Paris recebe em Fevereiro uma conferencia internacional sobre crianças-soldado

Pais contra nova 
terminologia  
A  Confederação  Nacional  das  Associações  de  Pais 

manifestou-se  (...)  contra a nova Terminologia Lin-

guística para o Ensino Básico e Secundário, conside-

rando não entender em que medida a sua introdução 

é  benéfica  para  os  alunos.  Envolta  em  polémica,  a 

nova terminologia, aprovada pelo Ministério da Edu-

cação em 2004, começou este ano a ser leccionada 

de  forma generalizada, para  já no 3º, 5º  e 7º  anos, 

devendo abranger todo o sistema de ensino em 2009, 

com o objectivo de uniformizar os  termos gramati-

cais ensinados na escola.

Jornal de Notícias

20.01

Publicação do novo 
estatuto docente
é “declaração de guerra”  
As alterações ao Estatuto da Carreira Docente (ECD), 

aprovadas pelo Conselho de Ministros com a opo-

sição de todos os 14 sindicatos de docentes, foram 

publicadas ontem em Diário da República. A platafor-

ma sindical, que já tinha avisado que a data de pu-

blicação passaria a ser considerada “um dia de luto 

para os profissionais do sector, diz que continuará a 

responder ao que classificou de “declaração de guer-

ra aos professores” pelo Governo. 

Diário de Notícias

20.01

Idade legal para a reforma 
atinge 65 anos em 2015  
O Governo  irá  respeitar o período de  transição que 

decorre até 2015 para a convergência entre as pen-

sões da  função pública e as do sector privado (...). 

Porém, o  aumento da penalização para  as pensões 

antecipadas, de 4,5% para 6%, entrará em vigor  já 

em Janeiro de 2008. Na prática, isto significa que a 

idade legal para a reforma na função pública vai con-

tinuar a aumentar ao ritmo de seis meses por ano até 

atingir os 65 anos em 2015, tal como ficou estipulado 

na lei de 2005. 

Diário Económico

22.01

Deficientes são as maiores 
vítimas de discriminação  
A maioria dos portugueses considera os deficientes 

como  as  principais  vítimas  de  discriminação,  se-

gundo  concluiu  um  estudo  do  Eurobarómetro  (...). 

Neste estudo, denominado “Discriminação na União 

Europeia”,  86%  dos  1011  inquiridos  portugueses 

consideram  os  deficientes  os  mais  afectados  pela 

discriminação,  seguidos  de  80%  que  pensam  que 

são as pessoas com mais de 50 anos. (...) A tercei-

ra causa de discriminação para os portugueses é a 

origem étnica, com 77% das respostas, seguido da 

homossexualidade com 71%, e 42% a considerarem 

como desvantagem ser mulher.

Jornal de Notícias

24.01

A política pública de ensino superior do XVII 
Governo parece à deriva. De tal forma que a 
grande medida governativa que se destaca pa-
ra 2007 substitui o projecto político pela gestão 
financeira, traduzindo-se em cortes orçamen-
tais, sem precedentes, que asfixiarão as insti-
tuições. É precisamente nisto que consistem as 
abordagens gerencialistas, acentuando o con-
trolo do poder central, sitiando a autonomia, 
inflacionando a produção micro-normativa, 
entregando as escolas à sorte do mercado, às 
medidas de racionalização e de “downsizing” 
de inspiração mercantil. Tudo isto no preciso 
momento em que o relatório da OCDE, tal co-
mo se esperava, propõe a “empresarialização” 
da governação das escolas, ainda que bastan-
te mais moderada do que alguns desejariam e 
do que, em geral, a comunicação social desta-
cou. Afinal, a OCDE recomenda a “racionaliza-
ção interna” e admite o “downsizing”, mas in-
siste na necessidade de aumentar o número de 
diplomados e de, a longo prazo, investir mais 
no sector, contrariando a ideia de que existem 
universidades e politécnicos públicos a mais, 
desaconselhando o tão ideologicamente cele-
brado recurso aos “vouchers”.
É de facto urgente a mudança da educação 
superior, processo que exigirá clareza política, 
capacidade negocial, envolvimento activo das 
instituições e a sua mobilização, quer interna-
mente quer em termos colectivos. Em suma, 
exigem-se políticas de mudança que confiram 
sentido às soluções organizacionais, orçamen-
tais e de gestão, exactamente o que não é ga-
rantido pelo protagonismo, insular, atribuído 
pelo Orçamento de Estado a uma redução do 
financiamento de magnitude incomportável. A 
não ser que, como ocorreu já noutros países, o 
projecto governamental assente numa concep-
ção de ensino superior progressivamente de-
pendente, em termos de financiamento e regu-
lação, das lógicas de um mercado educacional 
emergente. Descapitalizar as escolas seria, em 
tal caso, uma estratégia congruente, abdican-
do da ideia de bem público, desarticulando o 
ensino da investigação e reduzindo o financia-
mento estatal até limites que, como em certos 
países, podem chegar aos 50 por cento do or-
çamento de cada instituição. Esta alternativa, 
porém, não foi ainda assumida com clareza, a 
que acresce, como se tem visto, o problema 
de um mercado que se revela ainda demasiado 
débil para tais propósitos.
Também débil e inconsequente se tem revelado 
a resposta das instituições. No caso das uni-
versidades, o Conselho de Reitores (CRUP) en-
frenta uma crise institucional e de legitimidade 
sem precedentes. Se é incapaz de representar 
politicamente o sector, de evidenciar capacida-
de negocial, de apresentar alternativas, de se 

fazer ouvir publicamente, de concertar 
posições entre os reitores, de antecipar 
estratégias de auto-regulação, então 
não se compreende a sua manutenção. 
Observado de fora, revela-se impoten-
te e dividido, como se a escassez de 
recursos tivesse sido capaz de quebrar 
o mínimo de solidariedade interinstitu-
cional para abrir margem de manobra 
a eventuais ganhos para cada uma, ou 
para algumas, das instituições isola-
damente consideradas. Esta actuação 
despolitizada acabará por lhe ser fatal 
e por arrastar consequências que já 
são visíveis em várias universidades.
Não se podendo excluir a possibili-
dade de vir a adoptar estratégias de 
reorganização e de procurar obter cer-
tos ganhos de “eficiência interna”, tu-
do ficará dependente dos processos 
seguidos e dos efeitos colaterais. Mas 
sejamos claros: tais medidas serão 
sempre incapazes de resolver a ques-
tão de fundo.
Se, em alternativa, cada liderança uni-
versitária for tentada por opções de 
puro ajustamento, ou acomodação, 
dos cortes orçamentais, indiferente à 
qualidade científica e pedagógica dos 
seus projectos, à formação dos seus 
estudantes e ao destino dos seus 
quadros (de longe os mais habilitados 
da sociedade portuguesa), abrirá um 
precedente que, possivelmente, aca-
bará por se transformar num recurso 
de gestão institucionalizado pelos go-
vernos no futuro. Seria, contudo, um 
papel mais compatível com o de um 
gestor financeiro, delegado ou comis-
sário governamental, mas incompatí-
vel com reitores eleitos pelas respec-
tivas academias com base em progra-
mas sufragados.
Antes que uma tal situação pudesse 
ocorrer seria então preferível, no limi-
te, que os reitores se demitissem. Há 
quem pense que essa circunstância 
pode estar próxima e outros que o 
CRUP perdeu recentemente a opor-
tunidade de tomar uma decisão cora-
josa em defesa das universidades e, 
reconheça-se, também em defesa da 
legitimidade da sua própria existência 
e intervenção.

Licínio C. Lima

Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do 

Minho

No limite,

demitam-se
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O Congresso dos Estados Unidos recebeu um elogio fora do comum da parte de 

grupos de analistas, depois de a nova liderança democrata ter aprovado, no final 

do mês de Janeiro, uma lei para dar maior transparência à política e combater a 

corrupção.

“O público americano obteve uma importante vitória, quando o Senado aprovou 

a maior reforma sobre ética e corrupção desde o escândalo do «Watergate» em 

1974”, disse Common Cause, um grupo sem fins lucrativos em Washington e que 

promove a ética no governo.

«Democracy 21», outra organização observadora do governo,  aplaudiu  e  considerou a  legislação aprovada 

como um marco contra as práticas de corrupção.

A lei, adoptada por ampla maioria tendo obtido 96 votos a favor e, apenas, 2 votos contra de dois congressistas 

republicanos, foi votada  dois meses depois de os republicanos do presidente George W. Bush perderam o con-

trole em ambas as câmaras do Congresso numa eleição manchada por diversos escândalos de corrupção.

JPS / Fonte: AFP

CORRUPÇÃO

Novo Congresso dos EUA é elogiado por aprovar lei anti-corrupção

Inês Vanessa, no final da primeira aula do 10º ano, quando já estavam todas as 
apresentações feitas e faltava só preencher a ficha da caderneta, levantou-se num 
ápice de firmeza e perguntou-me:
— Ponho nas observações que estou grávida?
Apesar de ter um auto-conceito (talvez elevado) em que me revejo com abertura e 
capacidade para discutir essas questões com os jovens, vassilei por uns instantes 
para avançar logo com a maior “naturalidade”:
— Claro!
E fui falar com a minha aluna, como me parece comum: quando nascia; se estava 
acompanhada em termos de saúde; como estava com a família. E mais não sou-
be. As preocupações que tive ao pensar que uma jovem de 15 anos iria enfrentar 
cedo certas responsabilidades e privacidades acabaram por ser remetidas para 
ela própria e respectiva famíliav. Tanto quanto percebi, não iria haver qualquer tipo 
de união com o pai da criança, o que até me pareceu bem.
Interroguei-me várias vezes se estava perante um “milagre de vida”, significação 
que alguns pretendem transferir de forma hipócrita do âmbito da Biologia para 
outro mais difícil de avaliar, o da Moral.
Passados alguns meses, Inês Vanessa ficou em casa, doente. Quando voltou, co-
municou-me que abortara. Perguntei:
— E está tudo bem?
— Sim.

E fomos à nossa vida. Não precisei de saber mais na-
da: onde foi, como foi, por que foi. Preocupei-me tão 
só com a sua integração nas aulas. O respeito pela 
dignidade daquela Mulher, a minha solidariedade com 
todas as que vivem estas situações e o meu desejo de 
que elas tenham sempre a liberdade de decidir foram 
assim mostrados.
Se Inês fosse acompanhada por um Centro de Saúde 
e tivesse optado por fazer um aborto eu estaria con-
tente; tínhamos apoio para as nossas adolescentes, 
respeitávamos intenções várias a nível dos Direitos: 
os Humanos, explicitados em 1948; os Cívicos e Polí-
ticos, de 1996; e outros.
Se o aborto tivesse sido clandestino, realizado na 
pior aflição e na maior solidão, eu ficaria angustiado a 
pensar no país triste que somos, onde, para além de 
ser difícil haver uma maternidade e uma paternidade 
assumidas e felizes, não há uma eficiente inculcação 
nos jovens da necessidade do uso de métodos con-
traceptivos (não basta mostrar e brincar com preser-
vativos; é preciso aprender a importância da Vida).
A Educação Sexual nas escolas, para além das aulas 
de “Anatomia”, ou até das de Moral, passa também 
por programas com os Centros de Saúde (o projecto 

“ Escolas Promotoras de Saúde” parece um bom exemplo); mas consiste, sobre-
tudo, numa relação sem tabus entre todos os membros das comunidades educa-
tivas no triângulo alunos-pais-professores.
E mesmo que os nossos jovens (e os adultos) venham a ser bem informados nas 
várias dimensões desta problemática, a questão da interrupção voluntária da gra-
videz será sempre um acontecimento pertencente ao mundo da intimidade de 
cada mulher que, se quiser, poderá partilhar com o companheiro.
Quanto à Igreja, felizmente, não é só composta por um Papa ou por um bispo de 
Bragança. Somos milhões, “mais ou menos católicos”, muito, pouco ou quase na-
da praticantes. Não somos terroristas, somos contra os enforcamentos no Iraque 
e desconhecemos o “sexo selvagem”, a não ser que isso corresponda a uma pai-
sagem idílica no meio de uma selva onde dois seres Humanos podem fazer amor, 
com a bênção de Deus, certamente. 
E quando a Comunidade Europeia chama a atenção para o facto de haver menos 
abortos nos países com legislação mais permissiva e até recomenda aos can-

SIM!

didatos à adesão que se abstenham, 
“em qualquer circunstância de agir ju-
dicialmente contra mulheres” que te-
nham praticado interrupção voluntária 
da gravidez, como é possível que a 
Assembleia da República e o Governo, 
em vez de modificarem a Lei (como tão 
bem sabem fazer noutros contextos) 
avancem com os gastos para o erário 
público que este referendo implica? E 
essa não é uma atitude que se insere 
numa democracia participativa, mas 
uma subserviência a sectores influen-
tes em termos sociais (como a hierar-
quia da Igreja e outros de compleição 
económica), a qual corresponde, afi-
nal, a uma não neutralidade do Estado, 
por vezes tão apregoada. Não é uma 
questão de esquerda ou de direita, de 
religião tão pouco. São os tais infernos 
que, no dizer de um padre amigo, são 
criados por nós. O outro, com maiús-
cula e tudo, não existe, a não ser para 
nos meter medo.
Seja como for, Inês Vanessa parece 
uma jovem feliz. Participa, tem boas 
notas. Vê-se que “cresceu” um pouco 
mais do que as outras. E sei bem que 
o seu aborto, em quaisquer circunstân-
cias, não foi um acto feliz e leviano. 
A sua colega Sónia Alexandra do 11º 
ano, de 17 anos, engravidou também, 
logo depois; deixou a escola e, como 
era mais velha, foi viver para outra ci-
dade; casou. Fiquei também muito fe-
liz. E vi as fotos do bonito bebé, quan-
do nasceu. Mas agora, após oito me-
ses, os pais já se separaram e ninguém 
sabe quais serão os seus destinos. É 
só outro exemplo do “real”, sem qual-
quer apologia. (Agora que a vida é um 
milagre difícil…) Se Sónia é mais feliz 
do que Inês é uma questão que só in-
teressa a cada uma per si. 
Por mim, como homem, só pretendi 
aqui homenagear todas as mulheres e 
o poder e o direito de decisão que, co-
mo qualquer ser humano, têm sobre a 
sua intimidade. 
E calo-me já. Porque sobre este assun-
to há tantos homens a falar nos media, 
que desconfio que metade do meu gé-
nero tem andado “grávido”. E eu sem 
“alcançar”…
Optarei pelo respeito pela vida.
SIM!

José Rafael Tormenta

Escola Secundária de Oliveira do Douro

/ ENTRELINHAS e rabiscos  

IE / FN
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Novo Congresso dos EUA é elogiado por aprovar lei anti-corrupção

  Cartas na mesa

A Comissão Europeia anunciou recentemente um am-

bicioso plano com vista a diversificar as fontes energé-

ticas, reduzir as emissões de carbono e implementar a 

utilização de novos combustíveis no espaço da União 

Europeia, motivado em grande medida por questões 

ambientais, mas sobretudo para diminuir a dependên-

cia face às reservas de gás e petróleo russos. 

Pedindo  uma  “revolução  pós-industrial”,  a  Comis-

são  afirma  que  o  bloco  de  27  países  “precisa  de 

novas políticas para enfrentar novas realidades”. No 

entanto, algumas cláusulas da proposta despertaram 

objecções por parte da França e da Alemanha.

As principais propostas, que a Comissão espera ver 

concretizadas na conferência interministerial que de-

correrá no próximo mês de Março,  incluem planos 

para  reduzir  até  2020  as  emissões  de  gases  com 

efeito  de  estufa  em 20 por  cento  relativamente  aos 

níveis de 1990 e estimular a competitividade do sec-

tor energético, exigindo que as grandes empresas do 

sector separem as operações de produção e de distri-

buição. Alguns governos da UE, sobretudo a França 

e a Alemanha, porém, não vêm com bons olhos esta 

última proposta e ameaçam bloqueá-la. 

As questões energéticas têm estado no topo da agen-

da política da união devido à crescente subida dos 

preços do petróleo e às preocupações face à depen-

dência das fontes de gás e petróleo russas. Se as po-

líticas não mudarem,  a dependência de  importação 

de energia da UE aumentará dos actuais 50 por cento 

para 65 por cento em 2030, alertou a comissão.

Para fazer face ao crescimento da procura e à depen-

dência  no  fornecimento  externo,  a  Comissão  quer 

estimular  o  uso  de  fontes  de  energia  renováveis  e 

propôs que os Estados-membros se comprometam a 

atingir um patamar de 20 por cento das suas neces-

sidades através de fontes alternativas, como o vento 

e a energia solar, até 2020. 

Para  os  ambientalistas,  porém,  as  metas  traçadas 

pela  Comissão  estão  muito  aquém  do  necessário 

para enfrentar o desafio do aquecimento global.  “O 

alarde que o presidente da comissão Durão Barroso 

faz sobre uma  ‘nova  revolução  industrial’ não pode 

mascarar  os  buracos  nesta  estratégia  energética”, 

disse a este propósito o eurodeputado luxemburguês 

Claude Turmes, líder da bancada verde do Parlamen-

to Europeu. 

RC / Fonte: AFP

União Europeia 
anuncia plano 
energético para 
diversificar fontes 
e proteger 
o meio ambiente 

As escolas têm sido lugares de considerável 
resistência no que diz respeito à sua relação 
com as tecnologias digitais enquanto solução 
do futuro para a aprendizagem. A razão, dizem 
muitos, é que os professores são tecnofóbicos 
e estão em vias de se tornarem luditas – temen-
do que as máquinas assumam o controlo do 
seu trabalho. Como em muitas outras coisas, 
há algo de verdade nesta apreciação. Contudo, 
basta raspar um pouco a superfície deste moti-
vo, tantas vezes repetido, para, imediatamente, 
se detectar que o argumento não é lá grande 
coisa. Os professores, como todos nós, usam 
os computadores para lidar com as diversas 
tarefas administrativas, para fazer buscas na 
Internet, para marcar férias, para fazer compras 
on-line, comunicar com os seus amigos, etc. 
Tecnofóbicos? De modo algum! O que é que 
se passa então? Talvez a relutância de muitos 
professores em se alistarem nas fileiras dos 
tecnófilos e em se precipitarem para a tecnolo-

gização das suas salas de aula esteja ligada ao 
facto de eles acreditarem que há importantes 
aspectos do seu trabalho – em particular as-
pectos quer de ensino, quer de aprendizagem 
– que não podem ser computadorizados. En-
tão as competências de escrita, de leitura de 
livros físicos, de fazer experiências científicas 
e de fazer e produzir arte? Muitos investigado-
res, incluindo colegas meus da Universidade 
de Bristol, que trabalham nas tecnologias di-
gitais e de aprendizagem, têm concordado, de 
forma crescente, num ponto. Sendo verdade 
que as tecnologias digitais oferecem muitas e 
novas possibilidades para uma aprendizagem 
mais fácil e mais motivada – por exemplo, em 
matemática em que os jovens estudantes po-
dem usar computadores para mais facilmente 
desenvolverem uma compreensão sofisticada 
da geometria, na medida em que o software 
lhes permite manipular a forma e, ao mesmo 
tempo, reforçar a ideia de forma em si mes-
ma, ou os quadros electrónicos que permitem 
ao professor e aos alunos interagir ‘no ecrã’ e 
gravar ideias – há áreas importantes da apren-
dizagem e do tornar-se criativo que dependem 
do ser-se capaz de tocar, de manipular, da in-
teragir, de reflectir, etc.  
Assim, fiquei extremamente curiosa quando 
me confrontei com um recente anúncio feito 
pelo governo de Singapura referindo que está 
a criar 15 novas “escolas do futuro” como parte 
do seu plano Nação Inteligente 2015 ( iN2015). 
A sua intenção é a de transformar Singapura 
numa nação inteligente com base na última 
geração das novas tecnologias digitais. Alunos 

Tecno-aprendizagem,
nações inteligentes

e o futuro

e professores nessas novas escolas serão 
encorajados a experimentar as tecnologias 
mais recentes, desde os cartões inteligen-
tes e «tablets» PC, a livros de textos digi-
talizados, quadros interactivos e até labo-
ratórios em realidade virtual. Os professo-
res terão quadros interactivos inteligentes 
que lhes permitem fazer aproximações e 
distanciamentos, escrever ou desenhar, e 
conectar-se directamente à Internet. Não 
haverá biblioteca nessas escolas, mas um 
centro de aprendizagem interactiva onde 
a informação é digital. Os estudantes usa-
rão cartões inteligentes para registar a fre-
quência, abrir portas digitais e contabilizar 
as calorias que consomem. Transportarão 
computadores portáteis, e não livros, e to-
do o campus possuirá um sistema sem fios 
de acesso à Internet. 
Tudo isto é capaz de ser muito divertido 
para os estudantes – e eventualmente para 

os professores.  Mas fiquei a pensar numa 
coisa: se as tecnologias digitais são úteis 
para a aprendizagem, outros instrumentos 
e oportunidades de aprendizagem, como 
livros, papel, lápis, bibliotecas tradicionais, 
experiências e jogos disponibilizam opor-
tunidades únicas para criar e comunicar. 
Há aqui uma questão importante que pen-
so que deve ser colocada. Ao deitar fora as 
velhas tecnologias, o que é que, com elas, 
estamos também a deitar ao lixo? Uma bi-
blioteca tradicional pode ser um símbolo do 
passado, mas, seguramente, é muito mais 
do que isso. É um sistema de autenticação 
do conhecimento, fundado na perícia de 
especialistas. Este tipo de perícia frequen-
temente olha para outros conhecimentos 
e produtores de conhecimento como não 
sendo suficientemente especializado ou 
científico para ser digno de atenção e pu-
blicação – uma questão muito pertinente 
levantada por aqueles que argumentam 
que a Wikipédia, a enciclopédia da Inter-
net produzida por todos aqueles que pre-
tendam acrescentar informação no sítio, é 
muito mais democrática. Concordo. Con-
tudo, o que digo é isto: uma nação inteli-
gente é aquela que se vira para o passado, 
para o presente e para o futuro, incluindo 
todas as formas inventivas e criativas de 
ensinar e de aprender.

Susan Robertson 

Universidade de Bristol. Reino Unido
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As regras definitivas dos tribunais militares de excepção encarregados de julgar 

os “combatentes inimigos”, publicadas pelo Pentágono, têm sido motivo de duras 

críticas de políticos e de advogados de prisioneiros de Guantánamo.

O Pentágono enviou ao Congresso o seu “Manual dos Tribunais Militares de Ex-

cepção”. “Estou decepcionado”, declarou à AFP o major Michael Mori, advogado 

militar de David Hicks, o “talibã australiano”, um dos 10 prisioneiros indiciados 

que deve ser um dos primeiros a comparecer diante de um tribunal de excepção. 

Estas regras “não permitirão um processo justo”, afirmou.

Para Wells Dixon, advogado civil de vários detidos, essas medidas são “muito pre-

ocupantes”, pois é muito provável que alguns acusados sejam enviados ao tribunal 

de excepção por depoimentos recolhidos nas prisões secretas da CIA.

“Penso que o manual é um documento questionável. Estou preocupado principalmente com os limites à inde-

pendência dos juízes militares, da autorização de depoimentos obtidos pela força e dos limites ao acesso da 

defesa às testemunhas”, declarou, por sua vez, Chris Dodd.

Um senador democrata entregará “nos próximos dias” um projecto de lei para modificar estas disposições “que 

impedem qualquer julgamento eficiente e confiável de terroristas presumidos”, destacou. Já o republicano Dun-

can Hunter, membro da comissão das forças armadas na Câmara dos Representantes, considerou que o manual 

permite “julgamentos justos e completos” de terroristas.

Segundo o Pentágono, entre 60 e 80 prisioneiros deverão comparecer diante desses tribunais de excepção.

JPS / Fonte: AFP

GUANTÁNAMO

As regras dos tribunais de Guantánamo suscitam críticas

Num momento da história social, cultural e política em que 
a produção de discursos sobre igualdade, participação cí-
vica, cidadania e diferença está no centro dos debates co-
lectivos, urge reflectir, educativamente, sobre o lugar que a 
sexualidade, e a sua vivência e expressão plurais, tem vindo 
aí a ocupar. O “Transamerica”, o conhecido filme de Duncan 
Tucker de 2005, não é um filme sobre sexualidade, em sen-
tido restrito, e isto se estivermos a pensar e a falar de um 
conceito de sexualidade que geralmente é associado ao de 
procriação ou ao de conjugalidade. Neste filme, a questão 
da sexualidade tem mais que ver com os vários e distintos 
processos de construção do self, sendo por isso um fenó-
meno que participa na subjectivação da identidade pessoal, 
social, sexual e de género. Por outras palavras, o sujeito não 
se relaciona sexualmente sem dar sentido aos seus actos e 
estes são construídos culturalmente, quem o diz é Michel 
Bozon (2002). Há portanto um carácter de mutabilidade cul-

tural, histórica e social subjacente à sexualidade humana e o 
argumento do “Transamerica”, apesar do já cansativo enre-
do hollwyoodesco, permite justamente analisá-lo com algum 
grau de profundidade. 
O filme assalta-nos com a apresentação e a produção de um 
corpo, disfarçado ainda, obrigado à máscara mas a querer 
ser visível: afinal quais são as oportunidades de relação com 
um corpo escondido? O investimento sobre si próprio, sobre 
o corpo de si e para-si, recorrendo à expressão de Sarte, e 
que a personagem central do filme nos mostra, é como se 
nos estivesse a dizer: eu sou o meu corpo, sou este investi-
mento, esta invenção a que me sujeito para ser no mundo, 
para me identificar e ser identificado. O “Transamerica” é por 
isso um filme com ligeiros recortes biográficos – conta a his-
tória de uma transsexual onde as questões da sua relação 
com um filho se impõem – porque trata do modo como uma 
pessoa singular enfrenta as suas situações de vida, mais ou 
menos complexas, a respeito da construção de um percurso 
identitário. Importa por isso situarmo-nos numa concepção 
alargada e subjectiva de sexualidade, ao mesmo tempo que 
a encaramos como uma trajectória de vida, sempre diferen-
ciada, de expressões diversas e também com finalidades de 
diferente ordem. Ao entendermos a sexualidade enquanto 

América transgredida? 

trajectória de vida, estamos a admitir que se trata de um fenómeno que é vi-
vido em diálogo com os contextos pessoais, sociais e institucionais onde a 
acção humana tem lugar e onde, precisamente a partir da acção, diferentes 
relações afectivas com esses contextos são distintamente expressivas de 
pessoas e de grupos sociais. O conceito de trajectória de vida, de acordo 
com o sociólogo Machado Pais (2001) inclui o conceito de vida familiar, o 
de vida escolar, o de vida profissional, etc. A cada uma destas esferas de 
vida podemos remeter distintos feixes de trajectórias, embora conectados 
entre si. Pode-se deste modo considerar que nenhum «feixe» da existência 
humana é construído isoladamente. A vida sexual, a sexualidade humana 
é, em termos globais, um processo de desenvolvimento da identidade pes-
soal e social, através do qual cada um de nós se reconhece no que pensa, 
no que faz, no que sente, no que deseja e procura. 
A visualização do filme “Transamerica”, enquanto dispositivo pedagógico, 
permite-nos ainda reflectir numa concepção de corpo social que ultrapassa, 
grandemente, a sua concepção de raiz biológica. Permite-nos além disso 
observar em que sentido o corpo, por ser lugar social, é produtor de auto-
nomia e de agência crítica. Bree, a personagem principal do filme, pergunta 
num dos momentos da história: “E lá por eu estar a fazer alterações no meu 
corpo, isso não me dá o direito de pertencer a uma igreja?”. O corpo é uma 
realidade multidimensional e é uma componente inseparável do self, do si-
mesmo, que produz e que procura produzir autonomia individual. Querendo 
ou não, sendo mais ou menos explícito, este filme afasta-se de concepções 
naturalizadas de sexualidade e, só e apenas por isso, pode tornar-se inte-
ressante vê-lo. Não estaremos, certamente, em face de uma obra artistica-

mente marcante, mas haverá críticos que melhor poderão ajuizá-lo nesse 
sentido. De qualquer modo, e porque procura encarar os processos de 
construção da identidade (sexual e de género) como processos de relação 
social construídos no âmbito de uma história e de uma cultura, é um filme 
que questiona as concepções de norma e de desvio que historicamente 
têm vindo a definir a sexualidade enquanto discurso, regra e prática. E faz 
este tipo de abordagem a partir do conflito que é, para alguém, construir e 
definir uma identidade pessoal na superação de determinismos biológicos: 
torna-se, por isso, claro que a questão da sexualidade e, particularmente, 
da identidade do sujeito, também precisam de ser perspectivadas enquan-
to direitos pessoais, sociais e políticos. Assim sendo, e numa altura em 
que as sociedades ainda reproduzem modelos sacralizados de corpo e de 
sexualidade, pode valer a pena interrogarmos a ética discursiva que sobre 
estes aspectos temos vindo a produzir e o lugar para onde, realmente, a 
queremos levar no futuro. 

Paulo Nogueira

Universidade do Porto

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
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De acordo com uma recente sondagem realizada pe-

la BBC World Service, 73 por cento dos  inquiridos 

considera que a reputação do governo americano foi 

afectada  em  2005  e  2006  por  causa  da  sua  políti-

ca para o Médio Oriente e pelas suas iniciativas na 

“guerra contra o terrorismo”. O inquérito, conduzido 

a nível mundial junto de 26 mil pessoas em 25 paí-

ses, revela ainda que cerca de metade (49%) pensa 

que os Estados Unidos tiveram globalmente um pa-

pel negativo no plano internacional. 

O inquérito revela ainda que 73 por cento desaprova a 

forma como o presidente americano George W. Bush 

conduziu a intervenção militar americana no Iraque. 

Esta percentagem eleva-se  a 81 por  cento  entre os 

britânicos, apesar de o Reino Unido ser o principal 

aliado  dos  EUA  na  guerra  do  Iraque.  Nos  Estados 

Unidos, cerca de 57 por cento dos inquiridos critica 

a política americana neste país árabe. A mesma per-

centagem de americanos considera, no entanto, que 

o seu país teve um papel positivo na cena mundial. 

Há dois anos, 71 por cento tinha a mesma opinião. 

Cerca de 68 por cento das pessoas ouvidas declara-

ram que as tropas americanas no Médio Oriente vie-

ram aumentar os conflitos na região e apenas 17 por 

cento considera-as como uma força de estabilização. 

A  desaprovação  também  é  significativa  na  ques-

tão do  tratamento dos prisioneiros de Guantanamo 

(67%), da guerra entre  Israel e o Hezbollah (65%), 

do programa nuclear iraniano (60%), das alterações 

climáticas  (56%) e do programa nuclear da Coreia 

do Norte (54%).

Este inquérito, realizado em anos anteriores com uma 

amostra de 18 mil pessoas de dezoito países (Alema-

nha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, China, Coreia 

do Sul, Estados Unidos, França, Filipinas, Índia, In-

donésia, Itália, México, Polónia, Reino Unido, Rússia 

e Turquia),  teve este ano  também a participação do 

Egipto,  Emirados  Árabes  Unidos,  Hungria,  Quénia, 

Líbano, Nigéria e Portugal. Cerca de 29% dos entre-

vistados desta amostra mais restrita consideram este 

ano que os Estados Unidos haviam tido uma acção 

mais positiva no plano internacional em períodos an-

teriores: 36 por cento em 2005/2006 e 40 por cento 

em 2004/2005.

RC / Fonte: AFP

Estados Unidos  
tiveram um papel  
negativo no mundo  
no ano passado

  Erva daninha 1. ‘A Página da Educação’ de Janeiro incluía artigos  
com vista sobre o ‘Plano de Acção para a Matemáti-
ca  Básica’ da iniciativa do Ministério da Educação. 
Jaime Carvalho e Silva lembrou um outro  plano de 
acompanhamento da Matemática, morto prematu-
ramente por uma mudança de ministro. No ensino 
secundário, nenhum plano foi prematuro em seu 
parto e quase  todos têm morte prematura já que 
raramente resistem a mais que um ministro. Quem 
se preocupa com estas coisas do ensino, não po-
de deixar de se preocupar com a doença que ataca 
tudo quanto mexe. Tudo o que mexe é obra de um 
governo e, por isso,  morre às mãos do ministro  que 
se segue.
Cada novo plano para o ensino nos vem lembrar is-
to. Tudo o que é nacional é bom para quem colhe 
louros no jardim do poder. E é por isso que morre, 
mesmo que seja para ressuscitar sob outro nome 
mais adiante.
2. O que é verdade é que muitas notícias sobre o 
ensino da matemática são fabricadas sob tutela cen-
tralista,  genérica e... fatalista. Escrevemos pouco 
sobre as iniciativas locais ou talvez nem haja inicia-
tivas locais ou específicas  dignas de ser notícia. De 
certo modo, os go-
vernos aparecem co-
mo donos da iniciati-
va  e isso tanto dá pa-
ra a  vida como para 
a morte. Os governos 
são donos da vida e 
da morte dos siste-
mas de ensino. Não 
porque a maioria dos 
serviços de educação 
e do ensino são pres-
tados pelo Estado (por 
instituições públicas 
ou privadas sob tu-
tela), mas porque os 
governos reservaram 
para si toda a iniciati-
va.  De tal modo e tão 
concertados agiram, 
ao longo de décadas, 
que atrofiaram as au-
tonomias  e criaram 
um sistema  global-
mente ingovernável e 
localmente deficiente.  
Nenhuma autonomia 
local sobrou da mon-
tanha de letra morta que foi crescendo a cada no-
va lei escrita sobre a autonomia que devia ser tanto 
mais  potente nas  palavras quanto mais impotente 
fosse em actos.
Não podemos deixar de louvar as iniciativas centrais 
viradas para melhorar o ensino. Mesmo que elas se-
jam a prova provada da incapacidade local, a falta 
de capacidade para iniciar o que verdadeiramente 
conta. As escolas e os professores reagem com vi-
gor a todas as iniciativas centrais porque tudo lhes 
falta  ou porque é preciso agradar em entusiasmo e 
dar mostras de interesse e  optimismo.  Neste siste-
ma de passa culpas  é fácil condenar cada elo loca-
lizado e frágil, porque é um sistema onde ninguém 
tem desculpa. 
3. No território onde vivem os factos, a crença de 
alguns actores e  organizações está virada para avi-
var o esplendor de alguma ocasião que possa ligar-
se ainda que artificialmente com a iniciativa. Outros 
não deixam de gritar a quem passa o desconforto do 
desacerto dos prazos desde a candidatura de papel 
à execução embrulhada na rigidez cadavérica das 
normas, do desacerto entre a candidatura da ins-

tituição de papel, os professores do papel da candidatura 
e as escolas ou professores que vivem a realidade de cada 
circunstância sem saber do tempo necessário a verdadeiras 
mudanças no território. Professores autores? Só actores ou 
não mais que factores, cobradores de bilhete numa viagem 
que a todos é recomendada e  a poucos aproveita.
É verdade que quem quer fazer as coisas andar, sabe encon-
trar os meios necessários. E que quem não quer fazer coisa 
alguma, saberá encontrar as desculpas certas. Ou de outro 
modo: Não perguntem o que pode o governo fazer; inter-

roguem-se sobre o que  po-
de cada um de vocês fazer  
pelo vosso país. Também 
há quem se tenha  interro-
gado  e tenha vivido para a 
experiência de ser tolhido e 
atropelado por quem pode, 
louva e trava ao sabor dos 
ciclos de governação. Quem 
pode? Os grandes poderes 
são pequenos, mesquinhos 
e mal-educados muitas ve-
zes. Os pequenos poderes 
armaram-se até aos dentes  
ou até parecerem grandes e 
mal-educados.
4.  Os planos de acção recla-
mam da acção que os salve. 
Declarações  de fé não pro-
duzem resultados em educa-
ção republicana. Digo eu... a 
quem sabe.

Arsélio Martins

Escola Secundária de José Estevão. 

Aveiro

fé
No plano da

1�DO SECUNDÁRIO /

ANA ALVIM
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Uma das figuras mais prestigiadas da esfera eclesiástica italiana, o cardeal de Mi-

lão, Carlo Maria Martini, relançou o debate sobre a eutanásia em Itália criticando 

indirectamente a  igreja católica pela sua  intransigência  face ao  recente caso de 

Pierluigi Welby, assistido na morte por um médico que, a pedido do doente, des-

ligou o respirador que o mantinha vivo.

Num extenso artigo de opinião publicado no diário Il Sole 24Ore, Martini, de 80 

anos, criticou em particular a posição da igreja em recusar um funeral religioso a 

Welby e defendeu que se “mantém em aberto a exigência de elaborar uma norma-

tiva que reconheça a possibilidade de um doente terminal rejeitar um tratamento 

(…) sem que através disso se legalize a eutanásia”. 

No mesmo artigo, o prelado, considerado uma das figuras mais carismáticas da igreja progressista, convidou 

a igreja a não fechar os olhos a este fenómeno e a saber distinguir entre a eutanásia e a recusa de tratamento 

médico, “dois conceitos que frequentemente se confundem”. 

A eutanásia, explicou, é um “gesto que tem como objectivo pôr termo à vida, causando positivamente a morte”, 

ao passo que a recusa de tratamentos que prolongam a vida em casos terminais supõe “a renúncia a procedi-

mentos médicos desproporcionados e sem esperança de resultados positivos”.

Segundo uma recente sondagem realizada em Itália, 68 por cento dos inquiridos aprova a legalização da eu-

tanásia.

RC/ Fonte: AFP

RELIGIÃO

Cardeal italiano critica igreja católica pela sua posição face à eutanásia

Ao falarmos do universo de imagens que perpassam o mundo contemporâneo, é 
fácil perceber onde está o seu centro produtor e difusor por excelência: os EUA. A 
predominância do cinema hegemônico norte-americano, aquele produzido pelas 
grandes empresas de Hollywood (com eventuais falências e substituições por no-
vos conglomerados), existe no cenário internacional desde o início do século XX 
– há quase cem anos. A vanguarda tecnológica desde então se tornou parte cons-
tante da indústria deste cinema hegemônico – desde avanços sonoros, passando 
pelo processo de colorização, até chegarmos à revolução dos efeitos especiais, 
protagonizada em parte por Spielberg nas décadas de 70 e 80 – possibilitando, ao 
mesmo tempo, a ampliação do que se conceitua ser Cinema e a sedimentação da 
noção de que «ninguém faz filmes bons como a indústria» entre grande parte do 
público pagante, através da publicidade destas mesmas inovações.
É preciso entender também como “cinema hollywoodiano” as produções de vários 

outros países que, em sua área cultural particular, exercem influência análoga. Es-
se é, em grande parte, o caso do cinema mexicano na América Latina e entre os 
«chicanos» dos Estados Unidos, dos cinemas egípcio e libanês nos países árabes, 
do cinema hindu no subcontinente asiático, do cinema de Hong-Kong no sudoeste 
da Ásia. Lançados por burguesias que não tiveram a sorte histórica de sua irmã 
mais velha americana, esses filmes não tiveram até hoje a possibilidade de impor 
seus códigos formais e temáticas além de sua região. Entretanto o cinema hindu 
penetra na África negra, os cinemas egípcio e libanês nas comunidades árabes 
que emigraram para a América Latina, e o cinema de Hong-Kong acabou pene-
trando na África e, mesmo na Europa. 
No entanto, é um fato indesmentível que um vasto setor de produção, distribuição 
e exibição audiovisual é propriedade de corporações norte-americanas e através 
dele difundem seus produtos.
O cinema de Hollywood vem contribuindo há décadas para a exportação da no-
ção padronizada de vida norte-americana e permitindo uma penetração mais fácil 
para a Coca-Cola, os Luky-Strike ou os Ford: estereótipos que atuam, tanto sobre 
o funcionário de escritório de Tóquio, como sobre a digitadora de Paris ou Belo 
Horizonte. Trata-se de um cinema baseado em códigos formais, geradores de 
uma alienação multiforme e, quase sempre sutil, perpassada por uma multidão 
de nocivos lugares comuns, constituindo o principal aparelho da superestrutura 
ideológica construída pela classe dominante americana. Quase todos os filmes 
hollywoodianos possuem uma, das seguintes características: ignoram pura e sim-
plesmente as coordenadas políticas e sociais das situações que descrevem, ou 
as deformam e mascaram.
E quais são os métodos deste tipo de cinema?
Envernizamento da realidade;
Uma psicologia rudimentar baseada na divisão entre bons e maus e na ilustração 
de heróis e super-heróis positivos;

Concepções e métodos
do cinema hollywoodiano

Essa concepção tem como corolário o realce exacerbado do 
individualismo;
A complacente exposição das frustrações;
A ambigüidade ideológica;
A manipulação das emoções;
A falsificação histórica
Ao invés de adotar uma visão política séria, criou uma “es-
tética” falsa;
A opressão da mulher;
O racismo;
Inculcação e consequente imunização contra a violência;
O primitivismo e a inverosimilhança das situações.
Se os EUA se firmaram como os maiores fabricantes e ex-
portadores de imagens da contemporaneidade, é justo dizer 
(como Godard já indica em Elogio ao Amor) que prepararam 
o perfeito terreno para a anulação da consciência histórica 
– aspecto que esclarece uma pequena parte (a intenção aqui 
não é banalizar a questão ou ignorar sua alta complexidade) 
da crença norte-americana, ou pseudo-crença que seja, nu-
ma verdade universal (não-histórica, portanto), num antago-
nismo entre bem e mal, entre justiça e impunidade, entre de-
mocracia e barbárie. Justiça, progresso, democracia, liberda-
de de expressão... absolutos. Pura imagem. A mitologia nor-
te-americana quer que todos creiam na inexistência de um 
choque/intercâmbio entre as forças antagônicas internas.

José de Sousa Miguel Lopes

Universidade do Leste de Minas Gerais. Brasil

/ OLHARES de fora  
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Um  filme  de  contornos  futuristas  recentemente  di-

fundido pelo canal britânico Channel 4 está a causar 

alguma polémica. Tudo, porque os protagonistas são 

nem mais nem menos que dois dos principais líderes 

políticos mundiais, Tony Blair e George Bush, retrata-

dos em situações pouco abonatórias. 

Tudo se passa em 2010, altura em que o primeiro-

ministro britânico, entretanto substituído na chefia do 

governo pelo actual ministro das Finanças, Gordon 

Brown, é arguido no Tribunal  Internacional de Haia 

acusado de crimes de guerra no Iraque. Nos Estados 

Unidos, Hillary Clinton torna-se presidente dos Esta-

dos Unidos e Arnold Schwarzenegger, actual gover-

nador da Califórnia, é nomeado secretário-geral das 

Nações Unidas. George W. Bush, por seu lado, en-

contra-se num centro de reabilitação após ter entrado 

em coma. No plano geo-estratégico, Londres acaba 

de sofrer o quarto ataque bombista, os Estados Uni-

dos e Israel bombardeiam o Irão e o Iraque continua 

mergulhado na guerra.

O filme, da autoria de Alistair Beaton, intitula-se “O 

Julgamento de Tony Blair”  e  inicia-se  com os últi-

mos dias de Blair no poder. Nas primeiras cenas, o 

futuro ex-primeiro-ministro dita as memórias à sua 

secretária pessoal.  Interpretado pelo actor britânico 

Robert Lindsay, Blair  está  tão obcecado com o seu 

legado histórico que não se dá conta da campanha 

das  Nações  Unidas  para  acusá-lo  pelos  crimes  de 

guerra no Iraque.

Quando os editores  rejeitam as suas memórias e o 

novo governo americano mostra insatisfação com o 

ex-governante  britânico,  todos  os  argumentos  que 

justificaram a intervenção do seu governo no Iraque 

ao lado dos Estados Unidos começam a desmoronar. 

Traído  por  Gordon  Brown  e  extraditado  para  Haia, 

Blair entra num ciclo de culpa, psicose e loucura.

“[Alistair  Beaton]  vai  precisar  de  uma  boa  equipa 

de advogados... O que acha da que defendeu Pino-

chet?”, comentou a propósito do filme a esposa do 

primeiro-ministro britânico, Cherie Blair, ela própria 

causídica.

Os  críticos  de  cinema,  no  entanto,  preferiram  des-

tacar  a  magnífica  actuação  de  Lindsay,  que  recen-

temente  interpretou  o  papel  de  “Ricardo  III”  para  a 

Royal Shakespeare Company.

RC / Fonte: AFP

Filme futurista  
britânico mostra Blair 
no banco dos réus por 
crimes de guerra

Houve um tempo em que 
a Câmara Municipal do 
Porto respeitava os cria-
dores e os agentes cultu-
rais e em que a formação 
de públicos para a cultu-
ra, apesar de constituir 
um labor difícil, quase 
«clandestino» e de fra-
ca rentabilidade político-
mediática (os resultados 

demoram tempo a surgir…), era considerada uma prioridade.
Nesse tempo, que agora parece à distância de uma eternidade, em 
cada escola da cidade «residiam» um encenador/a e um coreógrafo/
que dinamizavam grupos de teatro e de dança. O modelo seguido, 
muito por inspiração e influência do sociólogo José Madureira Pinto, 
assentava no que eu designo por democracia cultural: tentativa de 
familiarização dos estudantes com a maior diversidade possível de 
códigos de leitura das expressões culturais e artísticas, interioriza-
ção, na verdade, por um labor que associa as figuras do criador, mas 
também a do animador e mediador cultural (papéis que cada coreó-
grafo/a e encenador/a «residentes» nas escolas teriam de desempe-
nhar em simultâneo) de categorias de percepção que familiarizem os 
receptores com as linguagens, tornando-os verdadeiros praticantes 
culturais, condição essencial, afinal, para o próprio exercício de uma 
cidadania plena.
Hoje, numa aula, lembrei-me de um dos «incidentes» que, regra geral, 
estão associados ao saudável tumulto criativo. O pensamento alter-
nativo e insurgente não tem medo do imprevisto, pelo contrário, já 
que o utiliza como ocasião de aprendizagem e de transformação. Mas 
vamos à peripécia. Numa das escolas, o trabalho de base do encena-
dor com os alunos resultou num singelo e original guião dramatúrgico, 
de seu nome «O Cinderelo». Tratava-se, na verdade, de uma criativa 
inversão dos papéis de género patentes na ordem social e cultural re-
produzida pelos contos infantis, arrastando, além do mais, uma nova 
visão sobre a sexualidade juvenil. Ora, no clímax da peça, o cinderelo, 
que se encontrava com a fogosa amada numa discoteca em pleno 
acto amoroso, tem de partir, precocemente, antes de se transformar 
em abóbora às badaladas da meia-noite, para grande desgosto da 
ardente jovem. Esta, perante o indesejado imprevisto, decide colocar 
mãos à obra para tentar encontrar o seu amado em todos os luga-
res da noite do Porto, levando o único objecto que aquele deixara: 
um preservativo. A incessante busca – com um final feliz - consistia, 
está bom de ver, na introdução do preservativo em vários pénis, até 

O Cinderelo
o molde se ajustar em perfeição, 
denunciando o cinderelo fugitivo. 
Escusado será dizer que o guião 
provocou uma pequena grande 
revolução na escola, com a in-
dignação da Associação de Pais 
e de alguns professores mais 
conservadores e o embaraço 
do Conselho Directivo. A Câma-
ra assumiu, como lhe competia, 
um papel de mediação, tentando 
reapropriar o conflito para che-
gar a um novo ponto de partida, 
o que foi conseguido. Limada al-
guma linguagem, o Cinderelo foi 
à cena e a consagração chegou 
ainda antes do final da primeira 
apresentação.
Moral da história: só quando se 
quebra a ordem hegemónica (ou 
a regra, ou a lei) é que a ordem 
hegemónica se revela, na sua 
plenitude.

João Teixeira Lopes

Faculdade de Letras da Universidade do Porto,  

FLUP
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O Congresso peruano rejeitou recentemente uma proposta do governo para rein-

troduzir a pena de morte no país, aplicada a crimes terroristas, facto que constituiu 

uma derrota política para o actual primeiro-ministro, Alan García, principal pro-

motor da iniciativa. 

A proposta de lei, apoiada pelo partido no poder, a Aliança Popular Revolucionária 

Americana (APRA) e por apoiantes do ex-presidente Fujimori, foi arquivada sem 

sequer ter sido levada a discussão por 49 votos contra 25. A oposição nacionalista, 

em maioria no Congresso, argumentou que a medida implicaria a exclusão do país 

da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Paradoxalmente, a iniciativa de recusa da proposta de lei partiu de um congressista da APRA, o jurista Javier 

Valle Riestra, afirmando que a pena de morte nunca serviria como método dissuasivo e que representaria uma 

fonte de constrangimento internacional para o país. Isto, apesar de o governo garantir que 75 por cento da po-

pulação apoia a medida.

“Temos de assumir uma posição que não se deixe levar pelo entusiasmo de uma turba vingativa, essa que hoje é 

a favor da pena de morte e amanhã a favor de um golpe de Estado. Temos de actuar como uma elite democrática 

que salvaguarde os interesses do Peru”, afirmou Riestra.

RC / Fonte: AFP

DIREITOS HUMANOS

Congresso peruano rejeita reintrodução da pena de morte proposta pelo governo

A construção da cidadania europeia está por cumprir. Na 
verdade, a cidadania é como uma casa que nunca está pron-
ta. É uma realidade complexa assente em diversos pilares 
– políticos, económicos, sociais, culturais, linguísticos, am-
bientais....
A não preservação de algum destes pilares pode desequili-
brar o ideário europeu. Todas as línguas dos vários estados-
membros fazem parte da nossa casa comum. As competên-
cias linguísticas facilitam a interacção entre os indivíduos e 

são um recurso para desocultar práticas hegemónicas em 
termos linguísticos e culturais.
Vejamos uma pequena história (imaginada) que nos pode 
ajudar a reflectir criticamente sobre a construção da cida-
dania europeia. 
Quatro amigos decidiram viajar pela União Europeia (UE). 
Juntaram-se em Paris. O grupo era constituído por uma 
francesa, um inglês, uma espanhola e um alemão. Tinham 
aspirações a profissões diferentes, e um desejo enorme de 
conhecer o património comum e a diversidade linguística e 
cultural da UE. A francesa era educadora social; o inglês, 
jornalista e comunicador; a espanhola, especialista em edu-
cação de adultos; e o alemão, engenheiro. Depois de terem 
visitado a França, a Bélgica e a Espanha, chegaram a Portu-
gal. Entraram por Vilar Formoso, com destino a Elvas. Aqui, 
tiveram algumas dificuldades de comunicação. Resolveram 
ir de novo para Espanha, para a cidade de Badajoz. Como 
havia duas estradas, que indicavam esta cidade, decidiram 
perguntar a dois velhotes, dois compadres alentejanos, que 
descansavam debaixo de um chaparro.
Depois de negociarem em que língua seria mais prudente 
perguntarem, o jovem inglês impôs a sua, dizendo: 
— Hoje toda a gente sabe falar inglês! 
Decidiram, então, pedir informação em língua inglesa, inqui-
rindo os compadres alentejanos:
— What is the best way to Badajoz?  
Porém, nem uma nem duas. 
Os jovens falaram entre si em inglês e decidiram que talvez 
fosse mais adequada a língua francesa.

Repensando a cidadania europeia

Então, perguntaram:
— S’il vous plait, est-ce que vous pouvez m’enseigner quel est le mieux chemin 
pour aller a Badajoz ?
Os velhotes continuaram a desfrutar da sombra do chaparro, sem entenderem o 
que os amigos queriam dizer. 
Decidiram perguntar em alemão:
— Was ist die besser strass nach Badajoz?
Como não obtiveram qualquer informação, perguntaram em castelhano:
— Cual es la mejor carretera  para ir a Badajoz?

Todavia, os velhotes continuaram 
mudos e quedos, em relação à con-
versa dos amigos. Mas, na sua imen-
sa sabedoria, comentaram: 
— Estes rapazes é que sabem mui-
tas línguas!...
Num mundo cheio de sinais e de 
códigos, é difícil criar pontes de co-
municação. Todavia, a nossa capa-
cidade de entender os outros e de 

se fazer compreender por eles, não se esgota em meia dúzia de línguas. Só com 
uma “pedagogia de abertura”, que permita viver os conhecimentos e conhecer as 
vivências, é que poderemos mergulhar na magia e na aventura do agir comunica-
cional, apostando na negociação de sentidos e significados.
Perante este cenário, povoado de discursos monoculturais e imposturas linguís-
ticas, se queremos contribuir para a construção de uma Europa multilingue e in-
tercultural, protegendo a diversidade linguística e cultural, é imperioso atender às 
recomendações do Conselho da Europa (2001: 22): “evitar os perigos que possam 
resultar da marginalização daqueles que não possuem capacidades necessárias 
para comunicarem numa Europa interactiva”.
Além disso, é importante conhecer e compreender a relação entre o mundo de 
onde se vem e o mundo para onde se vai, pois a perspectiva do outro favorece a 
eliminação de preconceitos, estereótipos e formas de exclusão. Neste contexto, 
Besalú Costa (2002: 39) sublinha: “educar a partir do outro é o novo paradigma 
educativo. A Europa desenvolveu uma cultura da identidade, mas não uma cultura 
da diferença. Todos os diferentes têm sido sistematicamente marginalizados e re-
primidos: tanto os de fora (colonialismo, escravidão...) como os de dentro (pagãos, 
hereges, mulheres, pobres, ciganos, deficientes...). Desde sempre a diferença tem 
sido vista como uma ameaça para a própria identidade: o diferente gera medos, 
infere suspeitas”.

Américo Nunes Peres 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD. Chaves
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  Sublinhado

No  último  sábado de  Janeiro,  dezenas de milhares 

de  norte-americanos  reuniram-se  em    Washington 

numa manifestação contra a Guerra no Iraque, pro-

movida por opositores da política de George W. Bush 

organizados em torno de um colectivo denominado 

“Unidos pela paz e pela justiça” ( http://unitedforpe-

ace.org ), manifestação onde se ergueram cartazes a 

pedir a “destituição de Bush por crimes de guerra”.

Jane Fonda, que há 34 anos foi uma das figuras mais 

mediáticas na luta contra a Guerra do Vietname, este-

ve presente na manifestação, acompanhada da filha e 

dos netos.  “Sinto orgulho de estar nesta manifestação 

acompanhada da minha filha e dos meus netos, mas 

sinto muita tristeza por ser necessário voltar a estar em 

manifestações desta natureza. É sinal que não apren-

demos nada com os erros do passado, que não apren-

demos com a Guerra do Vietname”, disse a actriz.

Menos de 24 horas depois, em Najaf, cidade a 160 

quilómetros de Bagdade, tropas do Governo iraquia-

no apoiado pelas  tropas americanas que ocupam o 

país  travaram  uma  batalha  cujas  primeiras  notícias 

davam conta da existência de milhares de resistentes 

contra a ocupação estrangeira e contabilizavam mais 

de 250 mortos, incluindo os dois pilotos norte-ame-

ricanos de um helicóptero abatido pela resistência.

Curiosamente,  muitos  dos  órgãos  de  comunicação 

social que reportaram os confrontos de Najaf utiliza-

ram a palavra “batalha”, termo correcto mas habitu-

almente pouco utilizado nas referências jornalísticas  

à guerra que se trava no Iraque, desde que o país foi 

invadido pelos Estados Unidos a pretexto da existên-

cia de armas de destruição massiva que o regime de 

Saddam  afinal não possuía. 

Algo poderá estar a mudar e não apenas do domínio 

das técnicas para dispersão de manifestações como a 

mais recente, inventada e tornada pública pelo exér-

cito dos Estados Unidos - um raio de calor invisível 

e insuportável que pode ser lançado contra multidões 

a uma distância 17 vezes superior à distância média 

a que têm de ser utilizados os métodos clássicos dos 

canhões de água ou das balas de borracha ou de sal.

Ainda no que toca a avanços tecnológicos, sublinhe-

se que  no dia 11 de Janeiro p.p., a República Popular 

da China destruiu, com um míssil, um satélite me-

teorológico desactivado que se mantinha em órbita 

a 850 quilómetros da Terra,   tornando-se o terceiro 

país no Mundo, depois dos Estados Unidos e da Rús-

sia (ao tempo União Soviética) a possuir meios  para 

dominar este tipo de armas.

Talvez esta  experiência chinesa, a primeira do géne-

ro em 20 anos, não seja a pior notícia de Janeiro de 

2007 se funcionar, eficazmente, como um aviso aos 

Estados Unidos para que não cedam à  tentação de 

“dominar” o Mundo, como Bush anunciava no dis-

curso do Estado da Nação que proferiu há um ano,  

em Fevereiro de 2006.

Júlio Roldão

jornalista

Raio de calor
invisível 
e insuportável

Há alunos que se questionam sobre o sentido da educa-
ção que lhes é imposta, fazendo-o, muitas vezes, de modo 
turbulento e agressivo. Perrenoud (1995: 112) refere que a 
criança é frequentemente tratada como “tendo um compor-
tamento desviante, imaturo, ou, pelo contrário, demasiado 
adulto para a sua idade”. Por isso é necessário conhecer o 
sistema de comunicação entre a família e a escola (Perre-
noud 1995: 90).
Perante os insucessos da educação para todos, vão surgin-
do orientações educativas para se respeitar e potenciar a di-
ferença na aprendizagem. Segundo Luísa Cortezão (2000: 45), 
“[…] este processo exige que os professores conheçam os 
seus alunos. Exige que eles tenham estudado as crianças com 
quem trabalham […].” 
Por outro lado, a frequência da escola para todos tem co-
mo consequência directa a transformação dos problemas 
sociais em problemas escolares (resultantes da pobreza, do 
desemprego, da desigualdade de classes, toxicodependên-
cia, violência juvenil, sida, desestruturação social, exclusão 
social, etc.).
Isto leva a que se pense no alargamento das funções dos pro-
fessores, perspectivando a  profissão como algo próximo do 
trabalho social (Teodoro, 2006) ou, em alternativa, a pensar 
em novos profissionais para actuar na escola a par dos do-
centes (Silva, 2003).
No tratamento da diversidade cultural na sala de aulas, a 
escola tem mantido uma posição hegemónica ao ver a dife-
rença apenas do lado dos alunos, como algo a alterar. Ra-
ras vezes se pensa no que se deve mudar na própria escola 
para a todos acolher sem discriminar. Esta é uma mudança 
paradigmática que obrigaria o professor a trabalhar fora da 
sala de aula porque é do lado de lá que provêm as mentes 
culturais que se encontram na escola. E esse trabalho não é, 
por excelência, o papel tradicional do professor.
A diferença que está na sala de aulas é uma diferença indivi-
dual no sentido psicológico da coisa, mas é também uma di-
ferença pessoal (simultaneamente individual e grupal), social 
e cultural, o que implica pensar não apenas no aluno, mas na 
pessoa do aluno, que não está só na escola, mas, também, 
entre a escola e o lar (Vieira, 1992; Perrenoud, 1995). 
Isto obrigaria a outro trabalho que denominamos de media-
ção escolar. De facto, estabelecer contactos e comunicação 

com a rede familiar e comuni-
tária do aluno é vital. “Os me-
diadores profissionais, sobre-
tudo aqueles que do ponto de 
vista funcional e de competên-
cias estão mais próximos dos 

utentes e do seu contexto geográfico 
e social de proveniência, desenvolvem 
esforços de articulação e de promoção 
de redes de proximidade, articulando 
redes de solidariedade formal e infor-
mal. Estabelecem contactos com fami-
liares, amigos, vizinhos, […] ”. (Almei-
da, 2004: 46).
E o professor, por muito multifacetado 
que seja, não está preparado para este 
tipo de trabalho, embora, por vezes, o 
tente fazer por voluntarismo e disposi-
ção cultural.
Assim, é sobre a profissionalização de 
mediadores escolares que falaremos 
numa próxima vez.

Ana Vieira

Professora do 2.º Ciclo do Ensino Básico

Doutoranda em Educação Social

anavieira@pluricanal.net
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Um grupo de  investigadores brasileiros desenvolveu um gel microbicida destinado a  impedir a  transmissão 

sexual do VIH a partir de uma substância proveniente de uma alga marinha (Dictyota pfaffi) que habita ao longo 

da costa deste país. O coordenador da descoberta, o imunologista Luiz Castello Branco, que trabalhou em co-

laboração com a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Ataulpho de Paiva, afirmou à imprensa que a 

segunda fase dos testes do novo medicamento terá início já durante este mês.

O mesmo investigador garantiu que ao longo dos últimos três anos, durante a fase inicial do projecto, o produto 

demonstrou uma eficácia próxima dos 95 por cento. “Estamos seguros que o produto final terá seguramente uma 

eficácia superior a 50 por cento”, disse Castello Branco, estimando que o gel, de 

fabrico exclusivamente brasileiro, poderá ser comercializado dentro de sete anos. 

De acordo com o cientista, estudos realizados em África mostraram que a utilização 

de um produto idêntico com uma eficácia de 30 por cento foi suficiente para reduzir 

em 40 por cento os casos de contágio. As experiências com seres humanos, desti-

nadas a avaliar os potenciais efeitos secundários, deverão iniciar-se em 2008.

Fonte: AFP

SAÚDE - SIDA

Brasil testa microbicida contra o VIH derivado de uma alga

A escola, como espaço híbrido, tor-
nou-se o lugar da construção da es-
perança e da desesperança. Nesse 
contexto, as professoras e professo-
res que habitam as escolas públicas 
de nosso país, ora se sentem parte 
do processo de transformação des-
sa sociedade, ora sentem-se como 
sujeitos que compactuam com o sis-
tema atual e ora se sentem impoten-
tes diante das diferentes demandas 
que o sistema nos impõe.
Nesses diferentes lugares muitas ve-
zes assumimos posturas que, apesar 
de estarem em consonância com os 
ideais voltados para a construção de 
uma outra escola e uma outra socie-
dade, nos fazem sentir isoladas em 
nossas próprias escolas, em nossas 
próprias salas de aula. Para sanar 
parte dessa angústia, resultante da 
solidão pedagógica em que nos en-
contramos, muitas vezes buscamos 
dialogar com os autores que escre-
vem e compartilham connosco es-
sas mesmas expectativas. Mas, por 
não acreditarmos ser suficiente a re-
flexão solitária, procuramos o coleti-
vo do qual somos parte em busca de  
dialogar, de aprender junto sobre o 
que temos realizado e defendemos.
Nesse sentido, o Seminário Fala Ou-
tra Escola, organizado pelo GEPEC  
– grupo de professoras e pesquisa-
dores da Universidade de Campinas, 
revelou-se para nós um importante 

espaço de troca de experiências através do diálogo que reafirma a importância da 
construção de outras práticas educativas e da interlocução entre diferentes sujei-
tos como elemento imprescindível  à nossa busca. 
Ter estado nesse evento permitiu-me compreender, no diálogo com outras  e ou-
tros professores que, apesar de estarmos inseridas em um projeto global que 
subalterniza e oprime as professoras e professores, desqualificando nossos sabe-
res,  fazemos  parte também da construção de um outro projeto que visa romper 
com esse projeto hegemônico. Reconhecer a existência e artimanhas desse pro-
jeto global foi um primeiro passo para a possibilidade de construção de um outro 
projeto  contra-hegemônico. Os três dias do evento serviram, entre outras coisas, 
para reacender a esperança das que lutam pela democratização da gestão, do 

acesso e permanência das crianças oriundas das 
classes populares numa escola que se pretende de 
qualidade social. Mostrou-me que não somos pou-
cas e poucos, visto que foi preciso suspender as 
inscrições dias antes do início do evento por ter si-
do atingida a capacidade máxima do auditório onde 
seria realizado.  Mostrou-me que não estamos pa-
radas, visto que para as mesas de diálogos foram 
aceitos 113 trabalhos deixando, infelizmente, mui-
tas experiências interessantes de fora. Mostrou-me 
que é importante o que fazemos em nossos micro-
espaços e que é importante socializarmos o que fa-
zemos para que essas experiências atinjam outros 
espaços, outras pessoas e se mesclem com outros 
saberes. Mostrou-me que há algo a fazer e que al-
go já está sendo feito. Mostrou-me que, apesar de 
meu sentimento de estar sozinha em minha escola 
e outras colegas também se sentirem sozinhas em 
suas escolas, existem espaços onde podemos nos 
encontrar e não nos sentirmos mais sozinhas, nem 
pedagógica nem politicamente.  Mostrou-me que, 
apesar de sentir que meus pares muitas vezes não 
estão próximos, e me entristecer com isso, o fato 
de estarmos espalhados permite que, estando em 
diferentes espaços, do norte ao sul do Brasil, a rede 
que estamos construindo se amplia a cada encon-
tro de professoras e professores. Mostrou-me que 
apesar de sermos diferentes e pensarmos a partir de 
nossos diferentes contextos e virmos de diferentes 
lugares, mesmo assim podemos agir visando aos 
mesmos propósitos.
O Fala Outra Escola mostrou-se um espaço facilita-
dor de reflexões que só foram possíveis por terem 
o diálogo como eixo norteador. A reflexão entre os 
outros e nós, sem a hierarquização que comumente 
separa os que estão ali, uns para ouvir, dos que es-
tão para falar. Ali estávamos interagindo num espa-
ço construído para aprender-ensinando e ensinar-
aprendendo através do diálogo, vivido e experimen-
tado, por aqueles que o constroem por já trazerem 
essa concepção em seus saberes de professoras.
Mais do que tudo isso, o Fala Outra Escola mostrou-
me que a possibilidade de construção de uma outra 
escola não é apenas uma possibilidade, mas uma 
realidade que vem sendo construída cotidianamente 
em diferentes espaços. Que esse outro projeto não 
é um sonho solitário com o qual os sem-esperanças 
costumam se identificar, mas um sonho coletivo de 
uma professora em meio a tantas outras professo-
ras que se reúnem porque acreditam em si mesmas 
e no potencial de nossas crianças, portanto acredi-
tam na possibilidade de uma outra  educação numa 
outra escola pública, e por isso persistem na luta.

Daniela Pereira da Silva 

GRUPALFA – Pesquisa em educação das classes populares. Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro 

Uma

outra escola
é possível

/ AFINAL onde está a escola?  

ANA ALVIM
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  Vistas da esquerda

Descoberto em 1609 pelo francês Samuel de Cham-

plain,  Vermont,  do  francês  “Verts  Monts”  (verdes 

montes),  é  o  Estado  menos  povoado  dos  Estados 

Unidos,  com  pouco  mais  de  600  mil  habitantes,  e 

soube  contrariar  em  algumas  ocasiões  a  política 

americana dominante, com posturas de tendência à 

esquerda da corrente maioritária, mantendo alguma 

singularidade desde a sua  fundação. Em 1777, por 

exemplo, o território proclamou a sua independência 

quando as 13 colónias fundadoras dos Estados Uni-

dos acabavam de se unir contra a coroa britânica.

Na mesma oportunidade, o pequeno Estado frontei-

riço com o Canadá foi o primeiro a abolir a escrava-

tura na sua Constituição. Incorporado na União em 

1791,  Vermont  elegeu  durante  mais  de  cem  anos 

(entre  1856  e  1963)  apenas  governadores  repu-

blicanos  e  nunca  cedeu  ao  carisma  do  presidente 

Franklin  Roosevelt.  A  era  Reagan  e  o  seu  conser-

vadorismo exacerbado levaram os eleitores de Ver-

mont a mudar de rumo político, elegendo represen-

tantes  do  Partido  Democrata.  Em  2000,  tornou-se 

no primeiro Estado do país a legislar o casamento 

civil entre homossexuais.

No  ano  seguinte,  conseguiu  desequilibrar  a  maioria 

republicana no Senado, que era sustentada por apenas 

uma cadeira de diferença. Em desacordo com a polí-

tica do presidente George W. Bush, Jim Jeffords, par-

lamentar republicano, decide unir-se aos democratas. 

Um ano mais tarde, quando a autorização para invadir 

o  Iraque  recebe amplo apoio do Congresso, os  três 

representantes do Vermont opuseram-se à medida.

Em 2004, esta oposição à guerra no Iraque passa pa-

ra primeiro plano com Howard Dean, ex-governador 

do Estado, a decidir concorrer às eleições primárias 

do Partido Democrata com vista a uma posterior can-

didatura às eleições presidenciais. Após o  fracasso 

da  tentativa,  Dean  assume  a  presidência  nacional 

deste partido em 2005.

Actualmente, Vermont pode ser considerado o Esta-

do mais à esquerda nos Estados Unidos. Na última 

eleição presidencial, John Kerry superou George W. 

Bush por 20 pontos percentuais  e no ano passado 

tornou-se no primeiro Estado da história dos Esta-

dos  Unidos  a  eleger  um  socialista  para  o  Senado: 

Bernard Sanders. 

De acordo com Garrison Nelson, professor de ciên-

cias  políticas  na  Universidade  de  Vermont,  o  actual 

contexto  político  pode  ser  explicado  pelo  facto  de  o 

território ter sido afastado da revolução industrial e ao 

propósito  de  encontrar  uma  homogeneidade  étnica  e 

social mais sólida.

RC / Fonte: AFP

Vermont, um Estado 
contra a corrente do 
sistema político nos 
Estados Unidos 

Uma escuta 
sensível e am-

pliada acerca 
da complexida-

de que se impõe 
quando pensamos 

na educação e no que 
é o ato de educar nos 

coloca frente a muitos 
desafios. Um deles é o 

desafio e a ousadia que de-
vemos ter, todos nós, ‘prati-

cantes docentes’(1) em espa-
çostempos de processos edu-

cativos: encarar a presença das 
mídias nesses contextos.

O cotidiano das vidas de nossos 
alunos (as) nos mostram, de diferen-

tes formas, como eles (as) têm cons-
truído conhecimentos nas múltiplas re-

des de relações que tecem com o mun-
do. E nessas relações é inegável o espaço 

que ocupam, por todo o lado, mas especial-
mente na América Latina, as redes midiáticas, 

colocando, de forma notável, em destaque os 
usos que os ‘praticantes discentes’ fazem com 

a mídia televisiva.
A popularização desse meio de comunicação de 

massas faz com que cada vez mais a televisão in-
vada os muros da escola, o que nos provoca a pen-

sarmos a educação no plural aberta a múltiplas sensi-
bilidades e não mais no singular, pois impossibilitada de 

percorrer um caminho único de modelos e padrões curri-
culares que se mostram esgotados e ineficientes diante das 

diferentes linguagens que circulam no ambiente escolar. Ou-
tros conhecimentos e saberes vão estar dentro das escolas 
ainda que não tenham sido os escolhidos ou os autorizados 
por aqueles que têm o poder de fazer isso, por meio da im-
plantação de políticas públicas.
As narrativas e histórias de alguns professores(as) e estu-
dantes nos ajudam a compreender como é que se aprende 
com a TV que, oficialmente, não se assume como educativa 
e como, nos processos de uso que dela são feitos, existe a 
formação de aspectos das identidades individuais e coleti-
vas desses ‘praticantes’.
Creio ser interessante, sem generalizar, exemplificar de for-
ma sucinta essa idéia, com a história de um professor que 
ao se recusar a discutir com seus alunos(as) questões que 
‘borbulhavam’ em sua sala de aula a partir de um programa 
de televisão. Esse programa, criado como um “jogo” criava 
um clima de alta competitividade que gerava discussões e 
tomadas de posições por parte dos alunos. Mas esse pro-
fessor, frente à discussão, entre os estudantes, acerca de 
determinadas atitudes que estavam sendo tomadas pelos 
participantes do programa, disse aos mesmos que não po-
dia deixar de “dar” a sua aula para conversar sobre programa 
de televisão, pois tinha conteúdos importantes a ensinar. 
A intenção, ao destacar esse exemplo, não é a de julgar o 

O que educa a
professor ou de criticá-lo, mais sim de 
ressaltar como nós educadores, por 
vezes, nos deixamos aprisionar dentro 
de  uma lógica hegemônica de ensinar 
que está presa a políticas educacionais 
pensadas por sujeitos que estão lon-
ge do chão das escolas e que ainda as 
pensam, dentro da lógica de mercado, 
como “fábricas de formar gente”. 
Pensemos no exemplo: como poderia 
ter sido rico incorporar à ‘jogada edu-
cativa’ que se dava naquela sala de 
aula, os fios que vindos das relações 
desses alunos(as) com a mídia televi-
siva poderiam provocar, por exemplo, 
uma discussão acerca de valores de 
jovens no mundo contemporâneo, so-
bre ética e solidariedade, sobre ajuda 
ao outro.
Essas reflexões servem para suscitar 
outras e para nos inquietar diante do 
lugar que ocupamos, educadores(as) 
comprometidos, com processos edu-
cacionais mais conseqüentes e inclu-
sivos. Para isso, trago uma provoca-
ção feita por Orozco quando nos alerta 
para o fato de que se a escola e nós 
professores(as) não incorporarmos ou-
tras linguagens aos processos educa-
cionais corremos o risco de ficarmos 
de fora das “jogadas educativas”.

Martha Copolillo

Programa de Pós-Graduação em Educação da  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ;  

membro do Projeto “Redes de conhecimentos em  

educação e comunicação: questão de cidadania”,   

ligado ao Laboratório Educação e Imagem/UERJ  

(www.lab-eduimagem.pro.br). 

1)   O termo ‘praticante’ é usado por Michel de Certeau para nomear 

os que fazem/agem/praticam nos cotidianos vividos.

TV
“não educativa?”

FORA da escola também se aprende /

IE / FN
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Todas as crianças mexicanas nascidas a partir de 1 de Dezembro do ano passado 

irão passar a ter direito a consultas e a medicamentos gratuitos, anunciou recente-

mente o presidente do país, Felipe Calderon. “ A partir de hoje serão distribuídas as 

primeiras certidões de seguro médico que irão garantir cuidados médicos à nova 

geração de mexicanos”, explicou Calderon, que havia feito desta medida uma das 

bandeiras da sua campanha eleitoral.

Esta iniciativa pretende complementar o chamado Seguro Popular, posto em prá-

tica  pelo  ex-presidente  conservador  Vicente  Fox  (2000-2006),  que  assegurava 

SAÚDE

Saúde gratuita para as crianças mexicanas nascidas a partir de Dezembro de 2006 
gratuitamente consultas médicas – mas não abrangia a assistência medicamentosa –, inclusivamente para os 

trabalhadores que não descontavam para a Segurança Social.

O objectivo maior de Calderon passa por diminuir as taxas de mortalidade infantil no país, que nas principais 

cidades atinge em média 20 por cada mil crianças e nas regiões do interior se eleva para a centena. Num país 

onde mais de metade dos habitantes vive abaixo do limiar da pobreza, as despesas com a saúde, e particular-

mente com os medicamentos, são insustentáveis para a maioria.

RC/ Fonte: AFP

O Presidente da República aprovou, como se esperava, o 
novo Estatuto da Carreira Docente (ECD) e não deve tardar 
muito para suceder o mesmo ao anteprojecto da avaliação 
de desempenho dos professores. Se as aulas de substitui-
ção já incomodam gente que chegue, o projecto da «Escola 
a Tempo Inteiro» não deixa de incomodar gente de mais. Os 
tempos mínimos de leccionação no 1º CEB são o melhor 
exemplo de que, para o Ministério da Educação, há emendas 
que são piores do que os respectivos sonetos. A anunciada 
reforma do Secundário, porque não deixa de ser mais um 
acto falhado, não passa, por isso, de mais uma oportunida-
de perdida. 
A lista dos acontecimentos que explica o desânimo e a des-
crença que se sentem, hoje, na voz e nos gestos dos profes-
sores não acaba aqui, sendo suficientemente longa e fasti-
diosa para continuar a ser citada. De resto não é essa lista 
que importa identificar, mas as consequências da mesma do 
ponto de vista da afirmação educativa e social desses pro-
fessores, de forma a que estes possam encontrar as respos-
tas mais adequadas para enfrentarem o estado de depres-
são profissional em que, actualmente, se encontram.
Hoje, então, torna-se necessário distinguir, do ponto de vis-
ta do processo de afirmação profissional dos professores, o 
que diz respeito à acção sindical docente propriamente dita 
do que tem a ver com as modalidades de gestão adminis-
trativa e pedagógica das escolas ou com as intervenções de 
carácter curricular e pedagógico que aqueles possam pro-
tagonizar.
No primeiro caso, afirma-se como prioritário demonstrar, por 
exemplo, como o novo ECD não só não cumpre as finalida-
des que justificam a sua existência, enquanto instrumento de 
transformação e mudança educativa, como vai contribuir pa-
ra que nas escolas se verifique um conjunto de ocorrências 
problemáticas inéditas, capazes de afectar negativamente 
quer o clima de trabalho e a vida nessas escolas, quer a 
possibilidade de gerar um clima de cooperação congruente 
com a natureza e a grandeza dos desafios que, actualmente, 
se colocam às organizações escolares. Trata-se de uma luta 
difícil, quanto mais não seja porque será longa, marcada por 
contradições várias e exigente em termos da coragem cívica 
e da inteligência estratégica de que temos que dar provas. 
Neste âmbito importa, igualmente, denunciar o absurdo do 

Afirmar a profissão
docente:

encruzilhadas
e desafios

programa da «Escola a Tempo Inteiro», conferindo visibilidade à falta de qualidade 
educativa do projecto, a qual é consequência directa das orientações de política 
educativa do Ministério da Educação. É, finalmente, neste nível de acção que a 
reivindicação da autonomia das escolas continua a constituir uma necessidade 
imperiosa.
No segundo caso, exige-se, como consequência da mesma coragem e da mesma 
inteligência atrás referidas, que se promovam actuações lúcidas, as quais possam 
conduzir, pelo menos, a minimizar os estragos de uma política educativa subordi-
nada a razões de carácter economicista e a uma agenda de inspiração neo-liberal. 
É assim que se entende a transparência como condição fundamental que possa 
justificar a implementação de modalidades e de dispositivos de gestão dos agru-
pamentos de escolas, em função dos quais seja possível evitar o nepotismo e a 
burocracia, para que assim se afirmem e se definam procedimentos susceptíveis 
de respeitar as representações e as intervenções de cada professor, no âmbito 
do conjunto de compromissos profissionais que estes colectivamente terão que 
assumir. Compromissos estes que não poderão ser estranhos a nenhum desses 
professores, bem como ao modo como estes são estimulados a avaliar os proble-
mas, os recursos ou os projectos, de forma a agir em conformidade. 
Eis-nos, então, perante um desafio exigente que se coloca a todos os que dirigem 
os agrupamentos de escolas, já que estes são obrigados quer à adopção de uma 
postura estratégica lúcida e consequente, quer à assunção de uma atitude perse-
verante, quanto mais não seja porque muitas das propostas e dos projectos que 
se animam nem sempre são compreendidos, de imediato, quanto às vantagens 
que comportam. Neste âmbito, importa compreender, por exemplo, que a discipli-
narização do 1º CEB é consequência mais das orientações dos agrupamentos do 
que propriamente do despacho do Secretário de Estado, ainda que este despacho 
não passe de uma tentativa desajeitada para responder a problemas que implicam 
outros tipos de soluções. Do mesmo modo, importa valorizar, também, as medidas 
que podem contribuir para que a institucionalização escolar das crianças seja o 
menos penosa possível, tal como se pode esperar que uma abordagem distinta e 
singular das soluções encontradas para colmatar o absentismo docente possa e 
deva ser considerada. É neste âmbito que se terá que valorizar, como motivo de 
reflexão, todo o conjunto de intervenções que tem os professores como actores 
primeiros e directos, nomeadamente as propostas de acção que ocorrem nos 
domínios curricular e pedagógico, as quais terão que ser congruentes com os 
propósitos e os valores que caracterizam a vida em sociedades que se afirmam 
como democráticas.
Em suma, o maior problema da actual política educativa, no que ao estatuto dos 
professores diz respeito, tem a ver com o processo de funcionarização da classe 
docente. Seria um erro responder a uma tal ofensiva, através de uma estratégia de 
pendor corporativista, o que significa que não se pode abordar aquele processo 
como se só a actual equipa ministerial fosse a única responsável pela degrada-
ção do estatuto profissional dos professores. Há também obstáculos que dizem 
respeito às representações e idiossincrasias que estes perfilham, bem como às 
modalidades de acção profissional que estes activam, sendo necessário, por isso, 
diferenciar estrategicamente os percursos a trilhar no âmbito de um processo de 
afirmação que, como nos dois últimos anos se comprovou, é uma tarefa que nun-
ca poderá ser entendida nem como exterior ao modo como se exerce a profissão 
docente, nem como uma tarefa que outros, só por si, poderão impedir. Isto não 
significa que possamos branquear todas as iniciativas do Ministério da Educação 
que têm vindo a contribuir para a proletarização do trabalho dos professores, mas 
tão somente admitir que aquele processo de afirmação profissional é bem mais 
complexo e exigente, obrigando, também, a que os professores possam realizar 
um exercício de auto-interpelação quanto às responsabilidades e aos compromis-
sos que lhes dizem respeito.

Ariana Cosme

Rui  Trindade

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Universidade do Portov

/ DISCURSO directo  
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A ciência situa-se numa linha cada vez  

mais ténue entre o progresso e as implicações  

éticas. Mas quem determina, afinal, onde começa  

e acaba essa fronteira? E que papel  

deve ter a comunidade científica nesse debate?  

Estas foram algumas das questões que  

colocámos nesta entrevista à investigadora  

Margarida da Gama Carvalho, com quem falámos 

ainda sobre a investigação científica desenvolvida 

em Portugal e sobre os constrangimentos que  

afectam a actividade dos cientistas portugueses. 

Licenciada em Biologia pela Faculdade  

de Ciências da Universidade de Lisboa, Margarida 

da Gama Carvalho doutorou-se em Ciências  

Biomédicas, especialidade de Biologia Molecular 

e Celular, pela Faculdade de Medicina de Lisboa 

(FML), onde obteve aprovação com louvor  

e distinção e foi classificada com uma nota final  

de 20 valores. Actualmente é Professora Auxiliar  

de Biologia Molecular e da Célula no Instituto  

de Biologia Molecular da FML e investigadora  

da Unidade de Biologia Molecular do Instituto  

de Medicina Molecular. 

A este currículo acrescenta a docência  

em diversos cursos de pós-graduação  

e a orientação de estágios científicos e de jurado.  

Mantém igualmente uma colaboração regular  

com o Programa Ciência Viva do Ministério  

da Ciência e Tecnologia e com o jornal A Página  

da Educação na rubrica “Da Ciência e da Vida”.

Tendo em conta a sua experiência enquanto investigadora, 
de que forma caracterizaria o nível de produção científica 
em Portugal?
Portugal é um país que não aposta na produção científica e onde 
a investigação tem, de certa forma, um estatuto supérfluo. A es-
cassez de recursos económicos pode explicar, em parte, o facto 
desta área não ser encarada como um investimento prioritário. 
Porém, na minha opinião, isso é contraproducente porque é pre-
ciso assumir que a aposta no desenvolvimento do país passa 
necessariamente pela investigação científica. 
Depois, temos poucos recursos humanos e materiais para traba-
lhar. Apesar de tudo, com estas limitações conseguimos fazer um 
trabalho por vezes surpreendente. 

O trabalho desenvolvido no país tem reconhecimento a nível 
internacional?
Existem diversos grupos de investigação que desenvolvem um 
trabalho de qualidade comparável a grupos internacionais. Uma 
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“A ciência não é baseada em verdades”

forma comum de avaliar a qualidade desse trabalho é a sua pu-
blicação em revistas científicas da especialidade, como a Scien-
ce ou a Nature, habitualmente mais cotadas no panorama inter-
nacional. 
Se formos a avaliar a forma como os nossos trabalhos se distri-
buem nessas publicações internacionais constataremos que os 
trabalhos científicos desenvolvidos em Portugal não têm a mes-
ma regularidade por comparação a outros países. No entanto, há 
bastantes investigadores que publicam ali os seus trabalhos e que 
marcam uma contribuição de qualidade a nível internacional.

Tendo em conta o contexto nacional, que áreas de investiga-
ção científica deveriam ser privilegiadas?
Penso que a investigação não deve, à partida, ser orientada, por-
que se baseia muitas vezes em função de critérios de aplicação 
que, no caso da ciência, não é possível prever antecipadamente 
que venham a produzir frutos. Considerando que do ponto de 
vista das infra-estruturas e dos equipamentos as diversas áreas 
científicas partilham necessidades equivalentes e básicas, pen-
so que o mais importante seria aproveitar os recursos humanos 
existentes. 
Por outro lado, é de toda a conveniência que o trabalho feito 
cubra áreas de interesse nacional. Um país com uma ligação tão 
estreita com o mar, por exemplo, deveria apostar mais na cria-
ção de grupos de trabalho que desenvolvam conhecimento nes-
te campo. Nas áreas mais distantes das aplicações práticas e a 
nível da investigação fundamental eu inclino-me a afirmar que 
não deve existir muito dirigismo.

O poder político anuncia regularmente programas de incenti-
vo e de financiamento à investigação científica. Até que pon-
to este investimento é de facto relevante para o avanço da 
ciência no país?
Na última década houve um progresso substancial no investi-
mento realizado na área científica, em particular nos anos 90, 
resultando num maior dinamismo e no aumento do número de 
grupos de investigação. Mas esses investimentos não têm uma 
visão de longo prazo e acabam por não colmatar as faltas estru-
turais existentes.

Um dos problemas que mais afecta os investigadores portu-
gueses é o facto de não terem uma carreira própria e estável. 
Confirma esta ideia?
Sim, em Portugal praticamente não existe uma carreira de inves-
tigação científica, que em grande parte é desenvolvida à custa 
de bolseiros, pessoas extremamente qualificadas mas com um 
estatuto legal precário. Até há bem pouco tempo, por exemplo, 
eram equiparados a indigentes no Sistema Nacional de Saúde, 
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e continuam a não poder aceder a um crédito à habitação por não possuírem um 
vínculo laboral. No fundo são equiparados a estudantes, quando muitos deles são já 
doutorados. 
Uma parte significativa da investigação científica é também desenvolvida por docen-
tes universitários, que acumulam as duas actividades e sofrem de uma sobrecarga ho-
rária muito grande por comparação aos seus colegas estrangeiros. Os investigadores 
com um vínculo profissional estabelecido são raros. 
Curiosamente, avança-se por vezes com o argumento, defendido inclusivamente por 
alguns investigadores, de que a estabilidade é um entrave à criatividade. É um argu-
mento que merece ser pensado e discutido, mas passar fome é também um entrave à 
criatividade. É preciso, pois, encontrar um equilíbrio que resolva o problema. 

Outra das dificuldades habitualmente apontadas pela comunidade científica 
prende-se com o financiamento. Em que medida condiciona a actividade dos 
investigadores?
Sobretudo pela falta de regularidade nos apoios. A investigação científica é na sua 
maioria financiada através de verbas atribuídas a projectos, 
para os quais se abrem concursos e que podem ou não ser 
aprovados. Quando estes concursos não têm regularidade 
ou são lançados em datas completamente arbitrárias, o in-
vestigador recebe um financiamento para três anos e não 
sabe quando volta a receber. Desta forma, torna-se muito 
difícil gerir o trabalho. 
Depois, os montantes que se recebem em Portugal por com-
paração a outros países são irrisórios. Se um projecto de in-
vestigação para três anos em Portugal recebe 150 mil euros, 
o equivalente no estrangeiro receberia um milhão de euros.

A ciência, a escola e as implicações éticas

Porque razão não existe uma maior procura pelas áreas 
científicas?
Não é uma pergunta fácil, antes de mais porque esse não 
é um problema exclusivamente nacional. Outros países no 
mundo queixam-se também da falta de interesse dos jovens 
pelas carreiras científicas. É um problema que provavelmen-
te estará relacionado com a forma como a nossa sociedade 
está estruturada e com a tendência imediatista de obter bens 
materiais e resultados, tanto no trabalho como na vida.

Não passará também pela forma como a escola desperta 
para a ciência?
Esse poderá ser um factor a ter em conta, mas penso que 
não é um motivo suficientemente forte. Os jovens não ab-
sorvem apenas aquilo que lhes é apresentado na escola mas 
também aquilo que é o seu ambiente social e familiar. 
Numa época em que estamos cada vez mais dependentes 
da tecnologia assistimos a um gradual afastamento e incom-
preensão das pessoas em relação à ciência, à cultura e ao 
processo científico que, na minha opinião, pode ser perigoso. 
Uma das origens deste fenómeno pode estar relacionado com o facto de a ciência não 
estar a resolver os problemas da sociedade e de esta estar a tornar-se extremamente 
economicista, agressiva e promotora da degradação da qualidade de vida das pesso-
as, o que elas associam a uma era muito tecnológica e, por sua vez, à ciência.

Uma das questões que mais suscita preocupação por parte da escola é a actua-
lização dos saberes, em particular na área das ciências. Até que ponto é possível 
manter essa actualização permanente?
A actualização dos saberes é fundamental e penso que os professores que traba-
lham no ensino das áreas científicas deveriam ter apoio nesse sentido e empenhar-se 
nessa tarefa. 
Mas o problema do ensino das ciências começará mais atrás e relaciona-se com a for-
ma como a ciência é entendida. O ensino das ciências baseia-se muito na transmissão 
de um corpo de conhecimentos adquiridos e isso é extremamente pernicioso. Os co-
nhecimentos adquiridos, por definição em ciência, perdem validade num curto espaço 
de tempo, porque se há grandes teorias e descobertas fundamentais que constituem 
a base do nosso conhecimento e que não se irão alterar, outros conceitos evoluem a 
grande velocidade. 
Nessa medida parece-me que o mais importante seria conseguir transmitir aos alunos 
o processo de construção do conhecimento, a compreensão do método científico, ex-
plicar-lhes que se trata de um processo dinâmico e fazê-los compreender os grandes 
conceitos básicos e a forma como eles se integram. De contrário, os alunos saem da 
escola a acreditar em verdades, quando a ciência não é baseada em verdades mas 
sim em modelos que a explicam e que são úteis. 

Porém, os professores também são formados nesse sentido. 
E estes ensinam alunos que, por sua vez, se tornam profes-
sores. Chegados à universidade seria de esperar que fosse 
diferente, mas não é. A maior parte dos professores que en-
sina ciências praticamente não tem contacto com a prática 
científica e se calhar isso é um dos factores que acaba por 
desmotivar os alunos. 

Há pouco dizia que uma das causas para o afastamento 
da ciência prende-se com o facto de esta não estar a re-
solver os problemas da sociedade. Porque razão pensa 
que a um tão grande avanço da ciência não corresponde 
um equivalente desenvolvimento humano?
Pois… uma coisa é o que sabemos e outra é o que aplica-
mos na prática! E aquilo que é feito na prática, na minha 
opinião, é limitado e determinado sobretudo por critérios de 

ordem económica. A necessidade evi-
dente de encontrar fontes de energia 
alternativas ao petróleo, por exemplo, 
e de criar veículos não poluentes, vai 
contra os interesses de uma indústria 
estabelecida; os excedentes da produ-
ção agrícola dos países desenvolvidos 
são, como toda a gente sabe, deitados 
ao lixo apesar da escassez de alimen-
tos em várias zonas do globo. Isto não 
tem a ver com a ciência, mas as en-
grenagens do sistema estão montadas 
dessa forma.

A quem serve, então, a ciência? Na 
medida do necessário, claro…
Para responder a essa questão eu co-
locaria uma pergunta: a quem serve a 
arte ou a literatura? Eu encaro a ciên-
cia como mais uma forma de cultura e 
de satisfazer a necessidade que o ser 
humano tem de compreender o mundo 
em que se encontra e de se compreen-
der a si próprio. E é aí que começa o 
processo. Por oposição à arte e à lite-
ratura, a ciência não só traz satisfação 
intelectual e formas de estar no mundo 
mas também tem as suas aplicações 
tecnológicas, e é aí que adquire um va-
lor adicional. 
Mas conceptualmente eu tenderia a 
diferenciar os dois processos. Quer se 
queira quer não, as aplicações científi-
cas e técnicas acabam por servir toda a 
gente, mesmo nos países mais pobres, 

onde se utilizam tecnologias que em outros tempos seriam 
impensáveis. Mas isto está sobretudo relacionado com a ges-
tão das sociedades humanas, que é uma questão complexa 
para a qual ainda ninguém ainda encontrou uma resposta. 

Que papel devem ter os cientistas nessa tarefa?
Têm um papel muito importante, apesar de difícil. Para isso 
é fundamental que os cientistas saiam dos seus laboratórios 
e comecem a dirigir-se de forma mais activa à população, 
divulgando uma forma de cultura que tem um valor social 
muito grande mas que habitualmente se encerra entre qua-
tro paredes. 
E não estou a referir-me apenas ao tipo de conhecimento 
que desenvolvem, mas a questões de carácter prático que, 
se fossem alargadas à sociedade, trariam grandes bene-
fícios. Não é possível, por exemplo, fazer um trabalho de 
investigação científica sem organização, rigor, método, exi-
gência, grande capacidade de controlo e de auto-crítica. Ora 
estas são atitudes que se adquirem no trabalho mas que têm 
um grande valor social. E a maioria das pessoas não adquire 
estas ferramentas para lidar com a sua própria vida. 
Seria importante transmitir esta forma de estar à sociedade, 
ajudando as pessoas a alargar o seu espírito crítico e a ques-
tionar aquilo que é muitas vezes dado como adquirido. 
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Falando mais especificamente da sua área de investigação. Trabalha na área 
da biotecnologia…
Não, eu abordo frequentemente os temas da biotecnologia nos artigos que escre-
vo para a Página por saber que as pessoas se interessam particularmente pelas 
aplicações práticas da ciência. No entanto, a minha área de investigação funda-
mental é a biologia molecular, e, estando integrada na faculdade de medicina da 
Universidade de Lisboa, muitas das minhas preocupações e reflexões acabam por 
se estender à área médica e às suas aplicações.
De resto, faço parte de um grupo de investigadores cujo objectivo fundamental é 
contribuir para que adquiramos uma maior compreensão do funcionamento mo-
lecular dos seres vivos, focando-nos ao nível da unidade estrutural que é a célula. 
É uma actividade motivada sobretudo pela curiosidade, onde se fazem perguntas 
muito fundamentais. Por exemplo: como é que a formação dos nossos genes é 
expressa para criar um sistema auto-suficiente capaz de se replicar e de funcionar 
em conjunto com sistemas semelhantes para criar um organismo vivo, ou o que 
acontece quando estes fluxos de informação são perturbados.

Em que patamar de desenvolvimento se encontra essa área em Portugal?
Depende dos critérios de avaliação que se utilizem. Eu estive durante alguns perí-
odos da minha carreira a trabalhar em Boston, nos Estados Unidos, e posso dizer 
que só no edifício em que eu estava haveria mais grupos a trabalhar nesta área 
do que em Portugal. E era apenas um edifício de uma cidade que tem dezenas de 
instituições de investigação nesta área… figurativamente, diria que o nosso país é, 
portanto, uma pequena cidade com diversos grupos de investigação. 
Um dos aspectos importantes para perceber a ciência é tomar consciência de que 
o conhecimento não é nacional, é universal, e que apesar de trabalhar aqui cola-
boro com colegas do Porto e dos Estados Unidos, numa troca activa e dinâmica 
com uma comunidade que não tem fronteiras. 
De uma forma geral, diria que a nível nacional há bastantes laboratórios a desenvolver 
investigação de alto nível nesta área e de que dispomos de uma infra-estrutura e de 
equipamentos tecnológicos que são comparáveis àquilo que se encontra noutros paí-
ses. Mas tudo isto numa escala limitada, que se adequa, no fundo, à nossa dimensão.

Esta é uma área onde o conflito entre ciência e ética está muito presente…
A ética é algo que permeia qualquer actividade e, nessa medida, deve constituir-
se como um diálogo permanente. Em alguns casos ela é posta de parte, mas isso 
não faz sentido porque qualquer acto nosso tem implicações éticas que devem 
ser consideradas, construindo um conjunto de entendimentos muito amplos que 
não podem ser restringidos por perspectivas determinadas, nomeadamente, por 
princípios religiosos, que não são universais. 
Penso que é fundamental uma reflexão sobre as implicações éticas dos desenvol-
vimentos tecnológicos, porque fazer perguntas e encontrar respostas não me pa-

rece que possa interferir com o meu prin-
cípio ético. O que pode colocar problemas 
éticos é a forma como se encontram es-
sas respostas, quais os recursos que são 
usados e quais as aplicações que se fazem 
dessas respostas. É fundamental, por isso, 
que os investigadores reflictam sobre estes 
dois aspectos e que os integrem de uma 
forma coerente.

Considera válido o questionamento éti-
co e moral colocado por alguns grupos 
da sociedade civil?
As perguntas são válidas, as respostas 
ou as regras que se tentam impor é que 
podem não ser. Hoje em dia lidamos com 
muitas questões que estão na fronteira do 
entendimento daquilo que é a essência de 
um ser vivo ou de um ser humano, e temos 
uma capacidade de manipulação e de in-
terferência com a natureza superior àquilo 
que alguma vez aconteceu. E eu considero 
que é fundamental reflectir sobre isso. 
Surpreende-me é que muitas vezes as re-
flexões sejam tão dirigidas e fiquem limi-
tadas a determinados aspectos, como é o 
exemplo das questões reprodutivas ou da 
manipulação de material genético ou de 
células humanas, e não haja, por exemplo, 
uma reflexão ética profunda sobre o impac-
to do ser humano no ambiente e o direito 
de alterarmos os ecossistemas. 
E daí considerar que muitas destas ques-
tões estão profundamente limitadas e ma-
nipuladas por visões religiosas do mundo, 
que não abordam aspectos universais, ou 
na direcção de determinados interesses 
em relação aos quais não se consegue vis-
lumbrar motivações sociais e económicas 
subjacentes relevantes.

Entrevista conduzida por Ricardo Jorge Costa  

A reflexão ética está
profundamente limitada e manipulada
por visões religiosas do mundo
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Qual a vossa situação profissional actual?
Graça Freitas Pereira - Está a decorrer a última colocação 
cíclica, mas tenho cerca de 70 candidatos à minha frente e 
já não tenho esperança em obter colocação. Janeiro é o mês 
que a situação para os não colocados se agrava em virtude 
de se iniciarem os horários de oferta de escola. Nas contrata-
ções cíclicas as vagas são enviadas para o Ministério da Edu-
cação e os candidatos são colocados pela ordem de gradua-
ção. Logo, apenas há que esperar pela colocação. A partir da 
altura em que o concurso começa a ser feito como oferta de 
escola o processo torna-se mais complicado. Todos os dias 
temos de consultar os jornais regionais e a Internet [sites das 
Direcções Regionais de Educação, das próprias escolas] à 
procura de vagas, depois temos de fazer a nossa candida-
tura que será através de correio electrónico, fax ou entrega 
de documentos na própria escola. Há escolas que exigem a 
entrega da candidatura em suporte papel. Neste momento, 
estou à espera mas sei que a  minha situação é complicada.

Paula Andrade - Este ano tive mais sorte porque fui colocada 
na terceira contracção cíclica. Digo sorte, porque nestes anos 
todos ligada ao ensino é a primeira vez que tenho um horário 
completo até ao final do ano. É um ano excepcional. Normal-
mente, não fico colocada no início do ano lectivo e chego a 
estar colocada em três e quatro escolas no mesmo ano. 

O que pensam do novo regime de contratação de pro-
fessores?
Paula Andrade – Acho que vai ser péssimo porque as es-
colas não têm pessoal suficiente para lidar com essa nova 
situação. Além disso, não há uma unidade de critérios, cada 
escola vai ter os seus, umas vão querer as candidaturas por 
fax, outras por correio electrónico, outras em papel. E depois 
há uma questão: não sei até que ponto a lista de colocação 
vai ser considerada, acho que não vai ser. Isto pode significar 
colocações um pouco à revelia, não vão ser tidos em consi-
deração os anos de serviço de cada um, podem surgir situ-
ações de favorecimento… Isto tudo, porque os critérios de 

O que está a acontecer com os

professores contratados
é um enorme retrocesso

REGIME DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

selecção não estão muito claros. As contratações cíclicas, 
para além de serem um processo muito mais claro, poupam 
imenso tempo às escolas, porque a colocação é automáti-
ca. Eu recordo-me de ter entrado em escolas mediante esse 
processo em que os alunos estiveram sem professor quatro 
ou cinco dias, no máximo. Com este novo regime de con-
tratação [que permite à escola o recrutamento directo] só o 
tempo que demora, entre a publicação da vaga na Internet 
ou nos jornais e a resposta dos candidatos, mais a sua ava-
liação, suspeito que naqueles contratos de um mês os alu-
nos possam ficar sem aulas. E vão ser eles os prejudicados. 
Mas para o ME é uma questão de poupança, querem passar 
para as escolas os encargos financeiros com a manutenção 
das contratações cíclicas durante o ano.

Graça Freitas Pereira – Esta situação já não é nova para as 
escolas, aconteceu quando os mini–concursos deram lugar 
às ofertas de escola. O encargo foi enorme para as escolas 
porque tiveram de ter pessoal disponível para recolher as can-
didaturas, seguir a ordem de graduação, organizar uma lista e 
tudo isso implicou trabalho e gastos. Este processo é também 
dispendioso para os candidatos que têm de enviar uma candi-
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Com o novo regime de contratação de professores 

a colocação deixa de estar dependente da lista 

de graduação nacional. Aprovado em 28 de Dezembro de 

2006, o decreto-lei não agrada à classe docente. 

Prevêem-se atrasos nas substituições de professores, 

alunos sem aulas por tempo indeterminado, excesso 

de trabalho para as escolas na selecção das candidaturas 

e candidatos a tempo inteiro a enviar candidaturas 

e currículos para toda e qualquer vaga. 

Duas professoras conversam com a PÁGINA sobre 

a condição de viver ao longo do ano à espera de um contrato 

e ao longo da vida à espera de trabalho com direitos. 

Graça Freitas Pereira, 35 anos, reside em Vila Real. 

É, desde 1997, professora de Português e Inglês 

do 3º ciclo e Ensino Secundário. Paula Andrade, 

40 anos, é professora de História do 3º ciclo reside no Porto.
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datura para cada escola. A forma mais económica é a Internet, 
mas é um meio nem sempre confiável. Já me aconteceu enviar 
uma candidatura para uma escola, no meu correio electrónico 
a mensagem aparecia como enviada, mas fui ultrapassada por 
outra candidata. Quando contactei a escola responderam-me 
que não tinham recebido a minha candidatura. 

Paula Andrade – Outra questão é que para uma vaga de um 
mês podem aparecer oitocentos candidatos. Se à partida a 
contratação fosse cíclica, os candidatos já sabiam quem se-
riam os colocados na semana seguinte. Neste novo proces-
so são os candidatos de uma lista inteira que vão concorrer 
àquela vaga, e eu pergunto, isto é necessário quando o siste-
ma já tem uma lista de graduações nacional ordenada? 

Graça Freitas Pereira – Além disso, o candidato pode ser 
colocado em várias escolas ao mesmo tempo. Imaginemos 
que no mesmo dia aparecem quatro vagas em escolas do 
Porto, eu candidato-me às quatro, se estiver no início da lista 
vou ser chamada em todas, porque teria a graduação pro-
fissional para estar em qualquer uma, isso vai dar azo a que 
eu vá ter de aceitar um horário e as escolas que eu recusar 
vão ter de estar a telefonar a outros candidatos. Vai ser um 
processo muito complicado. Há fraudes no meio disto tudo. 
E ver as listas de graduação em todas as escolas é quase 
impossível, porque não aparecem na Internet, são normal-
mente fixadas nas escolas e não vamos andar a viajar pelo 
país para ver a lista. 

O processo vai ser mais complicado para os professores 
e para as escolas? 
Paula Andrade – Mais do que a preocupação que isto vai 
causar aos professores desempregados é o que isto vai cau-
sar nos alunos. Eu pergunto como é que uma ministra que 
diz defender a qualidade do ensino vai por em prática uma 
medida que vai fazer com que os alunos fiquem sem profes-
sores? No caso de a substituição ser por um mês, os alunos 
vão ficar sem aulas porque não estou a ver este processo 

de oferta de escola a demorar menos de quinze dias. Até 
porque são cinco dias de candidatura. E se forem muitos 
candidatos, só para seriá-los, não havendo pessoal destina-
do para essa função, pode levar cerca de duas semanas no 
mínimo. Em última instância quem vai ser prejudicado são os 
alunos. Para uma ministra que está tão preocupada com o 
insucesso esta é uma medida que deixa muito a desejar. 

Graça Freitas Pereira – Ao passo que com as contratações 
cíclicas, as escolas têm 24 horas para enviar as vagas, pas-
sados dois dias saem as colocações e o professor apresenta-
se no dia a seguir. Em três ou quatro dias o professor é colo-
cado. É mais rápido e menos desgastante, pois os resultados 
das cíclicas saem semanalmente. E não há a preocupação de 
estar diariamente a enviar correio electrónico ou a ver o que 
aparece. Eu já passei por isso e é uma situação muito des-
gastante. Não queria voltar a passar pelo mesmo. No fundo a 
situação mais justa eram as colocações cíclicas. Favoreciam 
os alunos e as escolas que com este novo processo vão ter 
uma preocupação acrescida porque toda a responsabilidade 
vai passar para os Conselhos Executivos, ao passo que se 
fosse a nível central, as coisas funcionariam melhor.

Paula Andrade – Segundo a avaliação feita pelas escolas, as contratações cícli-
cas foi das melhores medidas que surgiram nos últimos anos, foi o processo mais 
simples que se encontrou de acabar com os favoritismos que existiam quando 
eram as Direcções Regionais a colocar os professores nos mini-concursos. As 
cíclicas vieram permitir uma grande transparência neste processo e rapidez na 
substituição de professores. Por isso, não vejo justificação para esta alteração, 
apenas motivos economicistas da parte do governo central. Porque se pedirem 
aos Conselhos Executivos para fazer uma avaliação disto, eles vão dizer que isto 
vai ser um desgaste físico e económico.

De que modo esta situação tem afectado a vossa vida?
Paula Andrade – Eu costumo dizer em tom de brincadeira que vou efectivar quan-
do estiver perto da reforma, já trabalho há 14 anos, estou em regime de substitui-
ção, ou seja nem sequer consigo colocação para o ano inteiro, mas simultanea-
mente todos os anos o ME não prescinde de mim, mantém-me a contrato estes 
anos todos. 
Nunca sei onde vou ficar colocada. Sou do Porto e sou obrigada a fazer grandes 
deslocações. Ao contrário de outras profissões, os professores não têm qualquer 
tipo de apoio financeiro quando ficam afastados das suas residências e muitas ve-
zes têm de suportar duas rendas: a casa onde vive a família e o quarto onde vivem. 
O mesmo sucede ao nível dos transportes. Os restantes funcionários públicos 
sempre que fazem trabalhos fora do seu local de residência têm comparticipação 
de despesas, nós não temos apoio nenhum do Estado a esse nível. Eu tenho co-
legas cujo ordenado serve exclusivamente para se manterem a trabalhar, ou seja, 
não auxilia em nada a família. E as pessoas trabalham só para ganhar tempo de 
serviço com esperança de um dia mais tarde poderem vir a efectivar, é esta a si-
tuação de milhares de professoras e professores a contrato.

Graça Freitas Pereira – A minha situação é bastante parecida. Tenho 35 anos, 
realizei a profissionalização em 1997 e desde essa altura tenho vivido uma insta-
bilidade enorme. Consegui ao nível do mini-concurso ficar próxima da minha área 
de residência, durante dois anos, houve uma ano em que estive desempregada, 
não consegui qualquer colocação e tendo em conta essa situação fui para os 
Açores a contrato administrativo, nem sequer foi para vincular, foi apenas para ter 
um salário e um ano de serviço garantido. É evidente que, com casa e família em 
Vila Real, não tenho filhos porque não tenho condições para os ter. De regresso 
ao continente estive sempre a trabalhar longe de casa. Num ano estive a trabalhar 
próximo do Porto com 12 horas semanais. Recebia 575 euros, tinha o empréstimo 
da habitação a pagar em Vila Real que é quase o valor do meu salário. Portanto só 
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ganhava dinheiro para as despesas que tinha com o aloja-
mento no Porto e as viagens para casa ao fim-de-semana e 
a alimentação. Estive a trabalhar um ano, para obter só meio 
ano de serviço. Praticamente não tenho trabalhado com ho-
rários completos. Já conheci onze escolas. Há onze anos 
que sou professora e tenho apenas seis anos e quarenta e 
nove dias de serviço, porque tenho tido sempre horários in-
completos e alguns reduzidos como este de 12 horas.  Isto 
é um desgaste muito grande em termos familiares, não nos 
dá motivação para ter filhos, nem para apostar no futuro. É 
uma vida adiada. E até quando? Eu tenho 35 anos, já devia 
ter uma vida estável e ter os meus filhos. E agora, ao fim 
de dez anos de investimento no ensino nos quais o sistema 
precisou de mim, embora não a tempo inteiro, será altura e 
possível desistir?

Já pensaram em mudar de profissão?
Graça Freitas Pereira - Já pensei, mas é difícil para mim 
tomar essa decisão, porque ser professora é de facto o que 
eu gosto de ser, a minha formação é nessa área e que outras 
alternativas me restam?

Paula Andrade – Escolhi esta profissão porque realmente é 
isto que gosto de fazer, mas se hoje estivesse a recomeçar tal-
vez já não a escolhesse. Embora a opinião pública tenha uma 
imagem muito diferente da vida do professor, ela não corres-

ponde à realidade. Ao contrário de outros profissionais que são remunerados pelas 
horas extraordinárias, no caso dos professores isso não acontece. Quantas vezes 
temos reuniões fora de horas, a acabar às nove/dez da noite e isso não é contabili-
zado. Eu preferia ter um horário fixo na escola tipo: 8h/18h. E dentro desse horário a 
escola disponibilizar-me todos os meios que eu necessitasse para o meu trabalho e 
assim ao fim-de-semana poderia estar calmamente com a minha família. O que não 
acontece! Uma coisa que me desagrada é que há uma grande corrente na opinião 
pública – também estimulada pela Ministra da Educação – que está a denegrir a 
imagem dos professores e a desprezar o trabalho que fazemos na escola. Este ano 
estou a dar aulas no Ensino Recorrente e tenho uma direcção de turma. Só para 
preparar a parte burocrática relativa a uma reunião que demorou cerca de duas ho-
ras, demorei 25 horas a justificar faltas, informar os alunos, preencher os termos, os 
registos biográficos e a lançar a pauta. E eu pergunto: quem paga esse trabalho?

De que forma esse trabalho “invisível” poderia ser mostrado no sentido de 
se começar a inverter essa imagem negativa do professor criada na opinião 
pública?
Paula Andrade - Acho que é um assunto que não tem sido falado, mas do qual 
seria importante falar. Já que neste momento se fala tanto no tempo livre dos 
professores, seria bom que se começassem a fazer tabelas sobre o tempo que o 
professor passa a trabalhar na escola e fora da escola. Eu dei-me ao trabalho de 
contabilizar o tempo de preparação de uma reunião de turma. Mas em termos de 
trabalho de escola dão-me duas horas por semana para fazer o trabalho relativo à 
direcção de turma, quando eu demoro em média quatro a cinco horas por sema-
na, e no final do período ainda demorei as tais 25 horas extras para acabar o que 
faltava e isso não me foi contabilizado em lado nenhum.

O que esperam da actuação da Ministra 
da Educação no que toca à resolução do 
problema dos contratados?
Paula Andrade – Ainda não vi vontade da 
parte da ministra para resolver nada...

Graça Freitas Pereira – A situação vai 
piorar com as novas regras que implicam 
haver unicamente os horários de oferta de 
escola, deixando de existir as cíclicas, e o 
professor passa a ter um contrato individu-
al de trabalho a recibo verde. 
O professor vai trabalhar de Janeiro a Ju-
nho e nesse mês acaba o contrato. Não tem 
direito a férias, a 13º mês ou a subsidio de 
desemprego. A partir do momento em que 
passar recibos verdes, será considerado 
trabalhador independente e terá de fazer 
os seus próprios descontos tenha ou não 
trabalho. No fim das aulas, o professor fica 
sem trabalho, sem qualquer perspectiva de 
conseguir emprego porque em Junho, Ju-
lho e Agosto não se consegue emprego. As 
escolas fecham a oferta durante esses três 
meses e só vão precisar de professores a 
partir de Setembro. Vai ser uma situação 
ainda mais precária, sem direito a nada. 

Paula Andrade – Cortar privilégios ou re-
galias é retirar os subsídios de férias e de 
desemprego e o direito a um contrato de 
trabalho? Eu não entendo este país! O que 
vai acontecer em relação aos professores 
contratados é algo inédito, um retroces-
so abismal, vai-se mexer em condições 
sociais do trabalhador pelas quais se lu-
tava no século XIX: o direito às férias, ao 
subsídio de desemprego, à assistência na 
doença. Ao contrário do que se diz, a mi-
nistra da Educação não está a mexer em 
interesses instalados nem em interesses 
corporativos, está a mexer em direitos fun-
damentais para o ser humano. As pessoas 
sentem-se lesadas pelo Estado e, por isso, 
a revolta é cada vez maior e cada vez dão 
menos de si. Ora isto, a prazo, vai-se re-
flectir na qualidade do ensino.

Entrevista conduzida por Andreia Lobo

ANA ALVIM
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Apesar de não pretender obedecer à cronologia do livro, a 
conversa com Carlos Cardoso iniciou-se precisamente pelo 
tema que dá título ao primeiro capítulo – “a propósito de Bo-
lonha e outras formações” –, onde se abordam alguns dos 
factores que, na sua opinião, têm vindo a pressionar mu-
danças na formação de professores e nos seus modos de 
configuração.
Diz o autor que “Bolonha veio questionar uma forma de estar 
e o próprio modelo de formação que tem vindo a ser segui-
do”, colocando questões como a flexibilização, a globaliza-
ção, a comparabilidade, bem como “a necessidade de nos 
avaliarmos e de sermos avaliados”, aspectos que, refere, 
“não têm feito parte integrante da cultura de formação em 
Portugal” e que podem ajudar a “promover os nossos pró-
prios padrões de qualidade”.
Prosseguindo nesta esteira, e considerando Bolonha como 
um modelo que apela sobretudo para o desempenho e para 
o mundo do trabalho, Carlos Cardoso diz que o país “não 
tem de alinhar em modelos pré-determinados” e que, por 
isso, faz pouco sentido considerar na formação de profes-
sores um grau de primeiro ciclo – equivalente a uma licen-
ciatura de “generalidades e coisa nenhuma” – e um segundo 
ciclo profissionalizante. 
Apontando a alternativa, Cardoso sugere um primeiro ciclo 
de formação com “uma identidade e uma finalidade profis-
sionalizante definida”, articulado de forma coerente com um 
segundo ciclo que sirva de “aprofundamento da formação 
em domínios que não têm forçosamente de se relacionar 
com a docência”.
Deste modo, sublinha, seria mais fácil garantir a emprega-
bilidade associada a esta formação, questão que considera 
fundamental. “É indispensável assegurar uma formação que 
garanta a flexibilidade num domínio alargado, permitindo aos 
formandos exercer e intervir em outro tipo de actividades”, já 
que, na sua opinião, “não se pode partir do pressuposto de 
que os formandos irão todos para professores”.
Ao longo do diálogo, e tema também presente no livro, Car-
doso faz ainda referência àquilo que considera ser um con-
junto de tensões internas que tem vindo a apelar a algumas 
mudanças na formação de professores. Em particular o que 

se refere ao desempenho profissional e à dificuldade 
em integrar, na prática, novas linguagens e discursos 
no desempenho docente. 
Neste capítulo, e referindo-se concretamente à difi-
culdade em estabelecer uma gestão e relação harmo-
niosa entre o desenvolvimento de saberes e o desen-
volvimento de competências, o autor afirma que se 
tem vindo a “colocar demasiada ênfase nas compe-
tências, esquecendo-se que para elas existirem são 
precisos saberes”. Um aspecto que, maugrado, tem 
atravessado a sua prática de formador, sobretudo no 
acompanhamento da prática pedagógica. 
A este propósito, lembra que o objectivo de flexibili-
zação da gestão do currículo “tem sido lento a con-
cretizar” e que o núcleo dessa mudança deveria resi-
dir precisamente na formação de professores. Carlos 
Cardoso considera, neste sentido, que se mantém 
ou predomina uma cultura que orienta a prática dos 
professores para conteúdos e programas que se as-
sumem ser iguais para toda a população escolar. “É 
ainda um aspecto frágil, quer da formação inicial quer 
contínua”, conclui o autor.
Para finalizar a conversa, um comentário acerca das 
recentes alterações ao Estatuto da Carreira Docente. 
Uma “mudança perturbadora”, na sua opinião, que al-
tera profundamente o modo como os professores se 
situam na profissão e que se arrisca tanto a “causar 
desmotivação naqueles que trabalham no sistema co-
mo a atenuar as boas expectativas daqueles que nele 
querem entrar”. 
Mudança que, afinal, se insere num processo mais 
abrangente de mudança, imbuído de um “discur-
so neoliberal que tudo justifica e que parece sempre 
cheio de razão”. Neste sentido, deixa um apelo: “é 
extremamente importante que os grupos profissionais 
que se sujeitam a estes processos, como é o caso em 
particular dos professores, saibam desmontar os ar-
gumentos contidos nesse tipo de discurso”.

Ricardo Jorge Costa

“Portugal não tem de alinhar  

em modelos pré-determinados”

A Página à conversa com o autor de “Os Professores em contexto de diversidade”

O livro “Professores em 
contexto de diversidade”  
é um dos mais recentes  
lançamentos da Profedições 
e resulta fundamentalmente 
de uma selecção dos  
artigos publicados por  
Carlos Cardoso ao longo 
dos últimos cinco anos  
na coluna Formação  
e Desempenho.  
A par deste conjunto  
de textos, incluíram-se  
outros que resultaram da  
intervenção do autor em  
diversos encontros e que 
foram considerados de  
interesse para a temática 
nuclear do livro: a diversidade 
na formação e no desempe-
nho dos professores. 
Através deste fio condutor, 
Cardoso reflecte em torno 
das questões e tensões que 
têm atravessado a educa-
ção e tece um olhar crítico 
sobre o seu próprio trabalho 
na formação de professores, 
que caracteriza por um  
“envolvimento próximo e 
comprometido”. A propósito 
da edição deste livro,  
conversamos com o autor, 
em Lisboa, acerca de alguns 
dos temas que o percorrem.

ANA ALVIM



2�

a página da educação · fevereiro 2007

/ RETRATO  

No contexto da União Europeia, Portugal é, a par com Malta, o 
país com os mais baixos níveis de qualificação escolar e pro-
fissional entre a população adulta. Os números não são no-
vos, mas vale sempre a pena lembrá-los: 3,5 milhões dos ci-
dadãos activos possuem um nível de escolaridade inferior ao 
ensino secundário, 2,6 milhões dos quais não atinge sequer o 
9.º ano. Entre os jovens com idades entre os 18 e os 24 anos, 
cerca de 485 mil estão a trabalhar sem terem concluído o 12.º 
ano, 266 mil sem a escolaridade mínima obrigatória. Cerca de 
50 por cento dos jovens adultos portugueses até aos 24 anos 
não terminou o ensino secundário, ao passo que na UE a mé-
dia de conclusão se situa acima dos 75 por cento. 
Para vencer a “batalha da qualificação”, como a ela se refe-
riu o primeiro-ministro José Sócrates, o governo alargou em 
2006 o número de Centros de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), agora denominados 
“Centros Novas Oportunidades” – a rede possui actualmen-
te 271 centros, mais 177 do que em 2005 – e incrementou a 
oferta de Cursos de Educação e Formação de Adultos.
Desde o início deste ano, cerca de 50 dos 271 centros RVCC 
actualmente em funcionamento avançaram com a imple-
mentação do novo referencial de competências de nível se-
cundário. O objectivo é alargar o número de centros para 
300 já no próximo ano e chegar aos 500 em 2010, de forma 
a qualificar um milhão de activos até 2010.
O sistema de reconhecimento, validação e certificação de 
competências é tutelado pela Direcção-Geral de Forma-
ção Vocacional (DGFV) e permite que cada cidadão maior 
de 18 anos, com um mínimo de três anos de experiência 
profissional, possa certificar os conhecimentos escolares 
e profissionais adquiridos em contextos pessoal, social e 
profissional com vista à obtenção de um certificado de ha-
bilitação escolar. 
O novo referencial para o ensino secundário mantém a estru-
tura que caracteriza o referencial para o ensino básico, mas 
as áreas de competência-chave foram reduzidas a três: So-
ciedade, Tecnologia e Ciência (STC); Cultura, Língua e Co-
municação (CLC); Cidadania e Profissionalidade (CP). 
A partir desta estrutura, refere-se no documento orientador, 
”será sempre possível partir de uma situação de vida, até de 
um dado objecto, para os trabalhar de pontos de vista dife-
rentes mas integrados e integráveis”, concretizados através 
de um total de 22 Unidades de Competência (UC), divididas 
em 88 competências, demonstradas “através de um conjun-
to muito diversificado e amplo de critérios de evidência”. 
O número mínimo de UC por cada área é de 7 em STC, 7 em 
CLC e 8 em CP. De acordo com este referencial, são precisos 
no mínimo 44 créditos, distribuídos pelas três áreas e rela-
tivos a 88 competências, para que os candidatos possam 
receber um diploma de equivalência ao 12º ano, com cada 
crédito a corresponder aproximadamente a 12 horas de tra-
balho, distribuídas por entrevistas, formação, auto-aprendi-
zagem e elaboração do ‘portfólio’.  
Duas publicações estão disponíveis na Internet para consul-
ta: o Referencial de Competências-Chave para a Educação 
e Formação de Adultos – Nível Secundário e respectivo Guia 

de Operacionalização, que podem ser vistos no sítio 
da Direcção Geral de Formação Vocacional em  www.
dgfv.min-edu.pt. Outro documento de consulta per-
tinente diz respeito ao referencial europeu das com-
petências-chave para educação ao longo da vida, 
que pode ser visto na sua versão inglesa em“http://
europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/
keyrec_en.pdf”. 
Em Portugal, o processo de certificação de compe-
tências para o ensino secundário é em tudo idêntico 
ao utilizado para o ensino básico. Os candidatos co-
meçam por demonstrar as competências que adqui-
riram ao longo da vida, seja em contexto escolar seja 
através da sua experiência pessoal e profissional, nas 
três áreas de competências-chave atrás referidas. Es-
ta demonstração processa-se com base na elabora-
ção de um ‘portfólio’, onde o candidato explicita as 
experiências que considera significativas para obter a 
certificação pretendida. 
Em função da avaliação realizada pelos técnicos dos 
centros e depois de identificadas as lacunas do can-
didato, este poderá ter de realizar acções de forma-
ção complementares de curta duração, a decorrer no 
próprio centro ou através de alguma entidade asso-
ciada, ou encaminhado para um Curso de Educação 
e Formação (EFA) com a indicação do percurso que 
deverá desenvolver. Os cursos EFA estão organizados 
por módulos e permitem um percurso flexível, ajusta-
do à necessidade do candidato, permitindo que este 
frequente apenas a formação necessária ao preenchi-
mento das suas lacunas formativas.
O processo fica concluído com a apresentação e dis-
cussão do ‘portfólio’ realizado pelo candidato, através 
do qual este demonstra as competências adquiridas 
perante um júri. Se o painel de avaliadores reconhecer 
essas competências, valida-as e é emitido um certifi-
cado equivalente ao ensino secundário.
Apesar de este ser um processo com provas dadas 
no país e reconhecido pela União Europeia, há quem 
considere que ele não está a corresponder aos ambi-
cionados critérios de qualidade. Numa recente entre-
vista à revista “O Direito de Aprender”, Licínio Lima, 
Professor do Departamento de Sociologia e Adminis-
tração Educacional do Instituto de Educação e Psico-
logia da Universidade do Minho, referia que “a tónica 
[da educação e formação de adultos] é demasiado 
instrumental” e que a resposta para o atraso de qualifi-
cações se baseia numa política de “qualificar e certifi-
car rapidamente”, concluindo que “os centros [RVCC] 
e os cursos EFA têm uma pressão governamental para 
a produção de certificados”. A coordenadora do novo 
referencial de competências para o ensino secundá-
rio, Maria do Carmo Gomes, tem uma opinião contrá-
ria e explica porquê na entrevista que se segue.

Ricardo Jorge Costa

Sistema de reconhecimento de
competências estende-se ao

ensino secundário

Os Centros de Reconheci-
mento, Validação e Certi-
ficação de Competências 
(RVCC) vão passar a certifi-
car habilitações equivalentes 
ao ensino secundário.  
Até agora, o âmbito de  
actuação destes centros  
estava limitado ao ensino 
básico, que, nos últimos  
cinco anos, atribuíram graus 
de equivalência ao 1º, 2º e 
3º ciclos a cerca de 50 mil 
adultos. Agora, o objectivo 
do governo é mais ambicioso: 
qualificar 1 milhão de  
trabalhadores nos próximos 
5 anos, 650 mil dos quais 
através dos centros RVCC. 
Para isso, a rede será  
expandida de forma a atingir 
os 300 centros em 2008  
e os 500 em 2010.

Governo quer certificar um milhão de activos até 2010

ANA ALVIM
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Em que medida as competências 
adquiridas através deste novo refe-
rencial atestam, de facto, uma equi-
valência relativamente ao ensino se-
cundário formal?
As competências contidas no novo refe-
rencial destinam-se a serem usadas pe-
las pessoas na sua vida quotidiana, cer-
tificando, até certo ponto, competências 
e saberes correspondentes ao nível se-
cundário. Não se pretende que elas cor-
respondam na íntegra aos saberes conti-
dos nos currículos do ensino secundário 
formal. Não é possível estabelecer com-
parações imediatistas entre os diferentes 
sistemas, procurando saber se um é me-
lhor ou pior do que o outro. O novo refe-
rencial deve ser visto antes de mais como 
uma alternativa de formação e de qualifi-
cação da sociedade portuguesa, pauta-
do por um igual critério de rigor, qualida-
de e exigência relativamente àquele que 
é praticado no ensino formal.

A meta do governo para o Programa 
Novas Oportunidades aponta para a 
certificação de cerca de um milhão 
de pessoas até 2010. Pensa que es-
se rigor que referiu será compatível 
com esta meta?
Essa é uma meta estabelecida conjun-
tamente pelo Ministério do Trabalho e 
Segurança Social e pelo Ministério da 
Educação, não diz respeito apenas 
aos centros RVCC. No entanto, pen-
so que essa meta será compatível se 
forem criadas condições que permi-
tam implementar este referencial de 
uma forma rigorosa. É necessário que 
os Centros de Novas Oportunidades 
sejam locais onde existam condições 
para a implementação deste referen-
cial tal como ele foi pensado. Se não 
se verificarem essa condições eviden-
temente que a qualidade dos proces-
sos será prejudicada. Neste sentido, 
os próprios centros têm um papel mui-
to importante, devendo pensar em si 
próprios como organizações autóno-
mas e dotados de uma estratégia de 
implementação própria.

Mas a meta política implícita nos ob-
jectivos do governo não condiciona-
rá, de algum modo, a actuação dos 
centros?

Coordenadora do novo referencial de competências diz que este deve ser 

encarado como uma alternativa de formação e de qualificação 

Condicionará alguns, não condicionará ou-
tros com certeza, tal como, aliás, acontece 
com o reconhecimento de competências 
para o ensino básico. Acredito, porém, que 
neste tipo de projectos é inevitável estabe-
lecer metas já que de outro modo dificil-
mente se concretizarão os objectivos pro-
postos. O mais importante é assegurar que 
os centros tenham capacidade para garan-
tir a qualidade da oferta. Não digo que se 
consiga em três anos chegar a um milhão 
de cidadãos qualificados, mas pelo menos 
existe uma meta ambiciosa que nos levará, 
com certeza, a dar um salto significativo no 
número de pessoas certificadas.

Há quem considere que este processo 
de qualificação é sobretudo uma opera-
ção de cosmética estatística. Concorda 
com este argumento?
Na minha opinião esse argumento é de-
masiado simplista. O país tem um défice 
de qualificação que deve ser ultrapassado 
através de diferentes ofertas educativas. 

Mas uma coisa é certificar competên-
cias, outra é qualificar pessoas…
Este processo apenas certifica competên-
cias equivalentes ao ensino secundário se 
comprovadamente os candidatos as possuí-
rem. Quem não preenche os requisitos é en-
caminhado para outros percursos de forma-
ção, como os cursos de educação e forma-
ção de adultos (EFA) e outro tipo de forma-
ção complementar. Uma coisa é certa: isto é 
tudo menos um processo cego para produzir 
números e fazermos boa imagem estatística 
junto dos nossos parceiros europeus.    

Os candidatos que obtêm esta certifi-
cação podem candidatar-se ao ensino 
superior?
Claro que sim. A forma como o processo 
de Bolonha está a estruturar o ensino su-
perior, aliás, aponta para um sistema orien-
tado para as competências, e esse é cami-
nho que tem sido seguido por todo o sis-
tema educativo europeu. A ideia de que as 
competências são a chave do processo de 
aprendizagem e de escolarização é a ideia 
nuclear daquilo que são as definições polí-
ticas para os sistemas de ensino-aprendi-
zagem a nível europeu.

Ricardo Jorge Costa 

A Página entrevistou  
a coordenadora do novo 
referencial de competên-
cias-chave para a formação 
e educação de adultos de 
nível secundário e questio-
nou-a sobre o alcance deste 
sistema de reconhecimento 
de habilitações escolares. 
Maria do Carmo Gomes,  
investigadora do Centro  
de Investigação e Estudos 
de Sociologia – Instituto  
Superior de Ciências do  
Trabalho e da Empresa,  
refere-se a ele como um 
instrumento de qualificação 
pautado por um “igual  
critério de rigor, qualidade 
e exigência relativamente 
àquele que é praticado no 
ensino formal” e garante 
que é “tudo menos um  
processo cego para  
produzir números e  
fazermos boa imagem  
estatística junto dos nossos 
parceiros europeus”.

“O país tem um défice de qualificação
     que deve ser ultrapassado através  
     de diferentes ofertas educativas”

ANA ALVIM
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Astros de Hollywood que decidem actuar nos palcos londrinos estão a destruir o 

teatro britânico, disse sir Alan Ayckbourn, um dos maiores dramaturgos britânicos 

da actualidade.

Actrizes e actores americanos que se têm apresentado no distrito teatral de West 

End, com a finalidade de aumentar as vendas de bilhetes, são incapazes de actuar 

no palco decentemente, ofuscam os novos talentos e deixam o público desaponta-

do, disse Ayckbourn. Algumas performances “mal podiam ser ouvidas além da ter-

ceira fila”, criticou o dramaturgo, num incisivo ataque contra o “efeito Hollywood”. 

“O teatro está a ser ocupado por fãs de celebridades. O que experimentam ver no 

teatro é uma actuação pobre e eles saem profundamente desapontados e desen-

cantados, em vez de culparem o seu ídolo, os fãs vão para casa a pensar que não gostaram de assistir a uma 

peça de teatro”, acrescentou o dramaturgo, de 67 anos. “Este é um novo golpe dado  no teatro, que está a ser 

esvaziado por um grande número de pessoas que não virão de novo”, disse.

Ayckbourn disse ainda que os actuais produtores de West End não estão preparados para o risco de  lançar 

novos talentos e de formar os seus próprios actores. “Em vez disso, vemos uma sequência contínua de astros 

de televisão”, afirmou.

“Temos enormes talentos neste país. Os jovens actores nunca foram tão bons como são hoje, mas eles estão 

cansados de verem os seus empregos serem tirados por pessoas favorecidas por uma câmara de televisão ou 

num campo a despir a roupa”, acrescentou.

JPS / Fonte: AFP

TEATRO

Astros de Hollywood estão a arruinar o teatro britânico

O filme “Apocalypto”, do realizador americano Mel Gibson, 
“é uma degradação do pouco que resta de nossa cultura”, 
queixou-se um líder desta etnia, enquanto a estreia do filme 
despertou elogios e críticas do público.
O filme de Gibson é “um jogo com o acervo cultural da et-
nia” Maia, disse à AFP Feliciano Chan Ake, general Maia que 
preside à instituição o Grande Indígena Maia A.C. Chan Ake 
criticou ainda a participação de maias no filme rodado no 
sudeste do México. “Para quem fez o filme, é um prémio, um 
reconhecimento, dinheiro. Mas para os Maias, é uma ofensa. 
Quem vende a nossa cultura, vende as nossas crenças, ven-
de a nossa gente”, acrescentou o líder Maia do Estado de 
Quintana Roo, onde se situa o famoso balneário de Cancún.

Maias questionam “Apocalypto”, filme
de Mel Gibson sobre a sua civilização
Participaram das filmagens de “Apocalypto” pelo menos 12 
pessoas de etnia Maia, entre elas Isidra Hoil, de apenas 8 anos, 
que interpretou uma menina afectada por uma doença conta-
giosa que pressagia o fim da grande civilização peninsular.
Totalmente falado em Maia, o filme conta a história de um 
jovem que, após ser capturado, consegue fugir e reencon-
trar a família. A trama é entremeada por cenas sangrentas e 
muito violentas, que se sucedem durante as mais de duas 
horas de projecção.
Sobre os sacrifícios humanos exibidos no filme, o dirigente 
Maia considerou que foram muito exagerados. “Existiu, sim, 
um tipo de sacrifício às divindades, mas os Maias foram e 
são pacíficos, não buscavam lutas, embora seja certo que 
não se deixaram dominar pelos espanhóis ou pelos astecas. 
O Maia é livre”, afirmou.
Ele explicou que o conselho a que preside integra uma or-
ganização nacional que abrange 56 etnias do México, sus-
tentando que em Quintana Roo “há cerca de 10.000 Maias”. 
Embora tenha dito que também existem outros, ele lamentou 
que “nem todos procurem preservar o pouco que nos resta 
do nosso acervo cultural”.
A estreia do filme em Cancún foi um sucesso absoluto, 
mas muitos espectadores concordaram com as críticas 

sobre o tratamento dado à cultura Maia, enquanto outros consideraram-no ape-
nas “um filme de acção”. “Viemos por curiosidade porque é o filme da moda”, 
disse à AFP Francisco Tun Tuz, que disse ter gostado do filme como uma pro-
dução hollywoodiana, embora se tenha queixado da violência e da má dicção 
da língua aborígene.
Dado que a sua língua natal é o Maia, Tun Tuz assegurou que só a menina e o 
velho da tribo “falam verdadeiro Maia, os outros tentam, mas não dão a entoação 
adequada, não alongam as vogais onde devem fazê-lo”. Ele insistiu que o filme 
“é pura ficção, nada histórico, é um filme mais comercial, nada que nos eduque 
sobre as nossas raízes”.
Rolando Pérez, outro espectador, lamentou que “com a riqueza, a complexidade 
da cultura Maia, o filme se centre apenas num aspecto sanguinário dos nossos 
ancestrais”. “O sentido bélico dos Maias foi engendrado quando contactaram com 

os toltecas, mas a sua cultura foi muito mais rica e significativa”, disse, opondo-se 
às cenas de violência.
Na capital mexicana, os espectadores divergiram sobre a superprodução, qualifi-
cando-a simplesmente como “uma porcaria” ou “muito realista”. “É uma porcaria, 
apresenta os Maias como animais. Ou Mel Gibson é incompetente ou queria dene-
grir-nos”, disse, indignado, à AFP Luís Galicia, ao sair de uma sessão no primeiro 
dia de exibição.
Para Marco González, ao contrário, o filme “é a verdade, é muito realista. Se você 
ler os livros, (verá) que foi assim, não há motivo para se escandalizar”, acrescen-
tando que “todos os sacrifícios tinham uma justificação”.
Na verdade, fazer cinema não é, obrigatoriamente, fazer História ou, provavel-
mente nunca é fazer história. Mas um filme não ganha nada quando não tem em 
conta o rigor histórico. O filme de Mel Gibson é fracote e está longe de outras 
obras do autor. O realizador resolveu contar uma sua versão dos finais da história 
da civilização Maia. Esqueceu, ou pôs de lado, a construção da civilização Maia e 
colocou o enfoque no que ele entende por ter sido a sua decadência, a crueldade, 
a violência. É a visão dele. Muito longe da realidade, com crueldade que baste e 
muito sangue. Porque a civilização Maia faz parte dos programas de História, se 
o filme por aí passar, convém aos professores de História debater e problematizar, 
não vão os alunos comer gato por lebre.

Paulo Serralheiro

c/ AFP
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1 – Com o concurso do «melhor professor do ano» 

não se procura o reconhecimento profissional mas a 

domesticação dos professores. Os professores, co-

mo  outros  portugueses,  podem  obter  o  reconheci-

mento público,  e do Estado,  em condecorações no 

10 de Junho. Mas isso não é um prémio — que tem 

como contrário o castigo — é um reconhecimento 

público. É outra dignidade.

2 – O que a ministra procura é um concurso que aju-

de a impor o seu modelo de professor. Um concurso 

que faz parte do espectáculo, onde actuam professo-

res devidamente amestrados. Cada circo tem os seus 

animais. Prémios e castigos são os recursos usados 

para os domar. Se usamos estas duas  formas para 

conseguir  determinados  resultados,  dizemos  que 

está a haver adestramento e não educação. Na edu-

cação não há castigo nem prémio, há reconhecimen-

to. Este  faz parte da  esfera do  racional,  do  relacio-

namento entre iguais em dignidade e direitos, entre 

educador e  educando. Não se confunda  reconheci-

mento  entre  iguais  com prémio. Neste,  é  patente  a 

desigualdade entre quem dá e quem recebe. Quando 

lidamos com irracionais domesticamos, adestramos 

ou domamos. Já o ser humano é educado na base 

do raciocínio. Ele entende o processo educacional a 

que se submete. Não é  forçado — com castigos e 

prémios — ou enganado, para dele se obter o com-

portamento  desejado  pelo  domador.  O  ser  humano 

exige reconhecimento de direitos, autonomia e o di-

reito de ser sujeito e condutor do seu processo de 

trabalho e de vida. Não é esta a lógica dos concursos 

de «o-melhor-não-sei-o-quê». Estes, fazem parte do 

mundo da manipulação e da humilhação das pesso-

as. O objectivo dos domadores é que os animais se 

submetam aos seus preconceitos e fantasias.

3  –  Lamento  e  estranho  que  faça  parte  do  júri  do 

concurso o professor António Nóvoa. Os outros sete 

membros do júri fazem parte da fauna que povoa ou é 

satélite da cúpula do ministério onde se tece a lenga-

lenga  — as coisas giras — sobre o modo como os 

professores devem trabalhar.

4 – Se alguém quiser um excelente exemplo da mal-

dita  burocracia  nacional,  use  o  regulamento  deste 

concurso. A um candidato a astronauta, com direito 

a passarinhar  em Marte,  é pedida uma candidatura 

muito menos burocrática. 

5  –  Na  Inglaterra,  onde  a  ministra  se  inspira,  há 

«Óscares»[o Platão de ouro], o que não há é profes-

sores. O governo vê-se obrigado a importar imigran-

tes dos países  mais pobres.

6 – Na Califórnia, umas senhoras da sociedade promo-

vem o concurso dos melhores professores e dignam-

se descer às escolas, sujando as mãos, a cumprimentar 

os pobres contemplados. Lá, a média de permanência 

dos professores na profissão é de 3 anos!

7 – No dia 14 de Outubro – no fim de semana após a 

marcha nacional dos professores – o ME fez publicar 

nos jornais PÚBLICO e JN um anúncio de propagan-

da, publicitando a sua proposta de ECD. Os anúncios 

custaram no PÚBLICO 9.680 euros e no JN 11.372 

somando assim 21.052 euros. Com o IVA lá se gas-

tou o dinheiro do novel prémio anual em dois discre-

tos momentos de propaganda. 

8 – Claro que se aguarda o anúncio dos mecenas, 

que hão-de patrocinar o espectáculo, e os comenta-

dores afobados que o enaltecerão.

Paulo Serralheiro

Prémio Nacional  
de Professores

  À margem do editorial

Origem pagã devidamente cristianizada
A sua origem é pagã. Mas são muitas as teorias que tentam ma-
pear os primeiros festejos ora em Roma, nos festejos da Sa-
turnália; ora no Egipto, nas celebrações que homenageavam os 
deuses Ísis ou Osíris. A corrente mais consensual associa o Car-
naval aos bacanais e festejos similares que em Roma aconte-
ciam por altura da Saturnália. Uma festa onde um carro com um 
formato de navio desfilava por entre uma multidão mascarada 
que se agitava em brincadeiras diversas. 
Tal como em outras festas pagãs, o Cristianismo adoptou estas 
festas, renomeando-a de Carnaval e atribuiu-lhe o seu próprio 
significado. Etimologicamente, a palavra Carnaval remete para 
a expressão carne levare que significa “afastar a carne”, por-
que  segundo o calendário cristão seria o último dia em que se 
poderia comer carne, a Terça-Feira Gorda. Avizinha-se depois 
um período de luto marcado, novamente pelo calendário cristão, 
pelo dia de Quarta-feira de Cinzas (que este ano ocorre a 21 de 
Fevereiro). Este é o primeiro dia da Quaresma, uma época de 
penitência e reflexão para os cristãos, da prática do jejum, da 
caridade e da oração que ocorre quarenta dias antes da Páscoa, 
a festividade mais importante do Cristianismo pois celebra a res-
surreição de Jesus Cristo depois da sua morte por crucificação. 
O Carnaval seria então a última folia de alegria profana que de-
veria anteceder esta época de tristeza. 

Outros Carnavais
Sob diferentes formas, mas com mui-
tas semelhanças quer nos desfiles 
alegóricos, quer nas pessoas masca-
radas, o Carnaval é festejado em vá-
rios países. Entre eles: Portugal, Es-
panha, Brasil, Alemanha (Kanneval), 
Áustria (Fasching),  Bélgica,  França, 
Itália (sendo as mais conhecidas fes-
tas realizadas em Veneza), Reino Uni-
do (Shovetide, que significa confessar 
pecados) Estados Unidos da América 
(Mardi Gras, que significa em francês 
Terça-feira Gorda), Grenada (um país-
ilha no Caribe) e México. 

Disfarçar para criticar
A frase “é Carnaval ninguém leva a 
mal” faz todo o sentido quando a folia 
das batalhas de confetes e serpentinas 
dão lugar à critica e à sátira social nos 
desfiles de carros alegóricos. O Carna-
val foi também uma festa muito proibi-
da durante algumas ditaduras nos paí-
ses que o celebravam. A razão é sim-
ples: as máscaras permitiam a inversão 
de papéis sociais. Um pobre fantasia-
do de senhor, a costureira de mestra. 
Qualquer um podia ridiculizar um po-
lítico, rimas eram feitas para criticar o 
governo e as instituições. Em Portugal, 
o Entrudo era bastante caracterizado 
pela troça às autoridades, aos costu-
mes e à moral. O uso de máscaras foi 
proibido durante o Liberalismo. Em Es-
panha, foi o franquismo que o reprimiu 
por não se tratar de uma festa religiosa. 
Actualmente, este lado mais crítico tem 
vindo a desaparecer mas não deixa de 
ser um tempo de permissividade e de 
alguma contestação satírica.

Andreia Lobo

Disfarçar, verbo transitivo que significa vestir de modo que não 
se conheça, mascarar, encobrir, dissimular, fingir. Com estes ad-
jectivos se descreve o Carnaval. Ou Entrudo. Para os que ainda 
têm memória das outras festas. As que não incluíam só os des-
files carnavalescos no Sambódromo do Marquês de Sapucai, no 
Rio de Janeiro, televisionadas todos os anos. O Entrudo nave-
gou nas caravelas portuguesas até ao Brasil no século XVI. Mas 
a sua origem é mais remota.

Carnaval: 
a folia antes da penitência

IE / FN
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A AIDS Healthcare Foundation, o maior centro de prevenção e assistência médica de doentes de Sida nos Esta-

dos Unidos, afirmou recentemente que irá processar a companhia farmacêutica Pfizer, fabricante do Viagra – um 

medicamento destinado a combater a disfunção eréctil – argumentando que as estratégias de marketing desta 

empresa terão contribuído para o aumento da taxa de doenças sexualmente transmissíveis (DST).

Isto, explica Michael Weinstein, da AIDS Healthcare Foundation, porque o marketing da Pfizer sobre o Viagra, 

promovendo-o como um meio para melhorar o desempenho sexual, é “dirigido fundamentalmente a homens 

que não necessariamente têm um diagnóstico de disfunção eréctil”.

“Acreditamos que não só é irresponsável, mas também ilegal, especialmente à

luz do conhecido uso deste medicamento como parte de um ‘cocktail recreativo’ de drogas que está a alimentar 

a propagação de DST e do vírus HIV”, acrescentou Weinstein.

A Pfizer rejeitou a acusação de que a empresa promova o uso recreativo do medi-

camento e referiu em comunicado que a sua publicidade adverte que o Viagra não 

protege contra DST e o vírus da Sida. “Sempre estivemos

comprometidos com o uso seguro e apropriado do Viagra para o tratamento da

disfunção eréctil”, sublinha-se no comunicado. O Viagra foi lançado em 1998 e 

desde então rendeu lucros à Pfizer da ordem dos milhares de milhões de dólares.

RC / Fonte: AFP

VIAGRA

Pfizer é acusada de aumentar a propagação da Sida com propaganda sobre o Viagra 

I Métodos para a  Auto-Aprendizagem

1. A música, o trabalho gestual, os traba-
lhos plásticos e os desenhos de forma rea-
lizados no workshop, ajudam a compreen-
der a complementaridade entre hemisfério 
direito e hemisfério esquerdo, revelando a 
especificidade da actividade criadora.
2. As intervenções teóricas ligadas a esta 
actividade prática de exercícios e jogos pe-
dagógicos ajudam a reformar o pensamen-
to através das noções veiculadas nomea-
damente por Edgar Morin sobre a comple-
xidade, a sistémica e a transdisciplinarieda-
de. Esta metodologia visa uma praxiologia 
ou seja, a criação de meios conscientes, 
para a resolução dos problemas. 
3 O atelier de teatro com representação 
rotativa de várias personagens, permite 
alargar a consciência. O trabalho do ene-
agrama, ou seja, a investigação e procu-
ra da hegemonia caracterial de cada um, é 
um trabalho fundamental de auto-conheci-
mento e de conhecimento do outro.
4.Os filmes didácticos e documentários, 
exemplos de explicitação de problemá-
ticas vivas, permitem a visualização mais 
concreta dos temas tratados e proporcio-
nam debates enriquecedores.
5. O estudo autobiográfico, tomando em li-
nha de conta períodos marcantes da vida 
de cada um (exemplo: períodos de sete em 
sete anos) revelam, na metamorfose bio-
gráfica, tendências, aptidões, dificuldades 
ou vocações que são balanços essenciais 
para uma auto-orientação consciente.  

Ideias para a sustentabilidade
ECOLOGIA PEDAGÓGICA II

II Aprender a aprender para empreen-
der com e para a comunidade

Metodologia prática e organizativa
O “conhecimento de si” e o “conhecimen-
to do outro”. O conhecimento pessoal faz 
parte do percurso pedagógico. O aluno 
apresenta-se e é apresentado. Mas vai 
aprofundando o auto-conhecimento por 
exercícios  e provas que lhe fornecem um 
olhar reflectido sobre si e sobre os outros. 
A ficha com uma série de exercícios permi-
te um processo de auto-análise, um retrato 
subjectivo e objectivo.
Os exercícios de expressão: os desenhos 
de forma, o estudo da cor, os trabalhos 

em barro e a expressão gestual consti-
tuem elementos de criação, compara-
ção e auto-observação. Expressam a 
descoberta de linguagens primordiais, 
símbolos e referentes da cultura em 
que nos inserimos. Estes exercícios 
possibilitam nomeadamente a abor-
dagem psico-social do meio envolven-
te (umwelt) revelando as questões da 
proxémia (Eduard Hall), as questões 
do panóptico e os dispositivos topo-
lógicos de dominação e controle es-
tudados nomeadamente por Foucault 
e ainda problemáticas ligadas às rela-
ções entre as pessoas e os lugares e 
sobretudo a relação produzida pelas 
formas de arquitectura e do urbanismo 
– espaços agarofobos, claustrofobos e 
sociofobos.

III Autonomia e sustentabilidade

A formação exige uma organização 
que aprende. Aí se estabelecem siner-
gias resultantes do diálogo, da troca de 
experiências, da partilha de múltiplos 
pontos de vista.
A acção comunicativa é essencial as-
sim como a prática (agir) que permite 
desenvolver competências baseadas 
na experiência pessoal directa.
Esta competência tácita, ou seja a ex-
periência vivida, constitui uma ruptura 
essencial em relação ao ensino domi-
nante que se baseia na memória e na 
verbalização.

É preciso ultrapassar o “taylorismo” 
tecnocrático das disciplinas isoladas. 
É preciso a abordagem sistémica para 
ligar conhecimentos. 
É preciso criatividade para inovar e 
propor alternativas. 
É preciso acção prática para que se 
supere o fosso entre os que pensam e 
os que executam.
A reforma do ensino terá de passar por 
uma escola aberta à comunidade em 
que a formação encontre expressão 
em actividades que melhorem o mun-
do e a sociedade. 
A prática de intervenção ecológica co-
mo a plantação de árvores, a organi-

zação do paisagismo envolvente dos 
espaços públicos, a montagem de hor-
tas e jardins escolares e a implantação 
de protótipos de energias renováveis 
nos edifícios públicos são alguns dos 
exemplos possíveis para uma ecoci-
dadania essencial na mudança do pa-
radigma predador da biosfera em que 
vivemos.
A escola deve tornar-se assim um 
exemplo pela sua ecoconstrução e 
pelo seu ecofuncionamento revelan-
do a esperança de um outro mundo 
possível.  

Jacinto Rodrigues

Faculdade de Arquitectura. Universidade do Porto

Ecologia Pedagógica II

Ideias para a sustentabilidade

IE / FN
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  Inquérito online

No referendo sobre interrupção voluntária da 

gravidez você vai votar: 

Sim

60% 

Não

�1% 

Não vou votar

06% 

Voto em branco

01% 

Total Respostas: �01

Oferta: portes por envio à cobrança

20%
Descontos

Livraria on-line
http://www.profedicoes.pt/livraria/

PROFEDIÇÕES, Lda

A cidadania, conquista social e política da modernidade (1), é ca-
da vez mais posta em causa em todo o mundo pelos interesses 
económicos e políticos dominantes, para o que contribui a ten-
tativa de eliminação intencional da memória de muitas das tra-
dições democráticas e revolucionárias que estão na sua origem, 
como tem vindo a acontecer nos Estados Unidos e em França. 
Situação tanto mais chocante, quando decorreram mais de dois 
séculos sobre a Revolução independentista anti-colonial america-
na (1776) e sobre a Revolução Francesa que pôs termo à monar-
quia absoluta fundada no direito divino, substituindo-a pela sobe-
rania da nação identificada com o conjunto dos cidadãos (1789).
Os Estados Unidos, embora libertos da opressão colonial britâ-
nica, rapidamente esqueceram o “espírito de 1776”, dando lugar 
a uma política de expansão e de dominação imperialista à escala 
internacional, que a conquista do primeiro lugar entre as potên-
cias mundiais subsequente à I Guerra Mundial (confirmada pela 
vitória na II, em 1945) só viria a acentuar. 
É o que explica o conluio norte-americano com a Grã-Bretanha 
e com a França na redistribuição das colónias e das zonas de 
influência das vencidas Alemanha, Áustria-Húngria e Turquia, ra-
tificado pelos acordos diplomáticos (Tratados de Versailles, de 
Saint-Germain-en-Laye e de Sèvres) que, em 1919 e 1920, san-
cionaram o termo do primeiro conflito mundial a expensas dos 
direitos e aspirações dos povos colonizados da África e da Ásia 
(destacando-se o caso paradigmático dos palestinianos sacrifi-
cados aos interesses dos britânicos e dos sionistas) (2), orientação 
que os Estados Unidos prosseguiriam durante e após o segundo 
conflito mundial, ao não pouparem esforços para salvaguardar 
os impérios coloniais das potências europeias devastadas ou en-
fraquecidas pela guerra, ao mesmo tempo que apoiariam a sua 
reconstrução através do Plano Marshall (1947), a fim de as pre-
servar contra a ameaça da revolução (Europe first policy) (3).
Por sua vez, o passado revolucionário da França não a impediu 
de afogar no sangue as jornadas revolucionárias dos trabalha-
dores em Junho de 1848 e a Comuna de Paris em 1871(primeiro 
governo operário da história), ou de procurar perpetuar, por to-
dos os meios, a sua opressão colonial na Ásia e em África, sobre-
tudo na Indochina (até 1954) e na Argélia (até 1962), apoiando-se 
na banalização da guerra e da tortura.
Hoje, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que procuram do-
minar o mundo, reforçando a dependência económica e política 
de todos os países e ameaçando destruir os sistemas de as-
sistência médico-social, educativo e os direitos laborais com as 
privatizações e a desregulamentação, promovem a exclusão so-
cial dos povos, não hesitando em colonizar regiões de interesse 
estratégico (Iraque, Palestina).
Enquanto que a França, como os seus congéneres europeus, para 
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além dos ataques aos direitos sociais re-
sultantes da luta bicentenária dos cida-
dãos, desmantela a escola laica e ataca 
a memória e os direitos dos muçulma-
nos e de outras minorias étnicas em no-
me dessa mesma laicidade, através da 
proibição inquisitorial de símbolos parti-
culares de identidade religiosa em esta-
belecimentos de ensino públicos (véu), 
da apologia oficial do colonialismo nos 
programas escolares e da exclusão so-
cial generalizada dos jovens de origem 
norte-africana e dos imigrantes. 
Se os povos de todo o mundo não re-
sistissem a estas agressões aos seus 
direitos e à memória da luta pela sua 
conquista não estaríamos longe de 
perder o estatuto de cidadãos e de re-
gressar à condição de súbditos(4), ante-
câmara da condição de escravos.

José Marques Guimarães

Historiador, Lisboa

NOTAS

1)   O estatuto de cidadão identifica-se com a situação do «indivíduo 

que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e po-

líticos garantidos pelo mesmo Estado e desempenha os deveres 

que nesta condição  lhe são atribuídos»  (HOUAISS, António e 

VILLAR, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss da Língua Portu-

guesa, Lisboa, Círculo de Leitores, 2003, Tomo II, p. 926)

2)   MACMILLAN,  Margaret,  Les  artisans  de  la  paix.  Comment 

Lloyd George, Clemenceau et Wilson ont redessiné la carte du 

monde, Paris, JC Lattès, 2006  

3)   GUIMARÃES,  José  Marques,  A  política  dos  Estados  Unidos 

para a África: Desde a  II Guerra Mundial até ao princípio dos 

anos sessenta, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, 1998

4)   A  condição de  súbdito  corresponde  à  situação  social  daque-

le  «que  está  submetido  à  vontade  de  outrém,  ao  qual  deve 

obediência  e  respeito,  sendo  usado  especialmente  em  re-

lação  aos  habitantes  de  um  país  governado  por  rei,  sultão, 

imperador»(HOUAISS,  António  e  VILLAR,  Mauro  de  Salles, 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Lisboa, Círculo de 

Leitores, 2003, Tomo VI, p. 3395), ou daquele(vassalo) «que, 

no  sistema  feudal,  estava  em  relação  de  vassalagem  a  um 

suserano»(Idem, ibidem). 

Para o clima político internacional, a maioria 

democrata no Congresso e no Senado Americano é: 

Muito positiva

11% 

Positiva

42% 

Negativa

14% 

Muito negativa

0�% 

Indiferente

27% 

Total Respostas: 56�

Destas, qual considera a mais importante  

descoberta científica: 

Anestesia

11% 

Vacinas

��% 

Descoberta do DNA

��% 

Computadores

0�% 

Pílula contraceptiva

0�% 

Risco do tabagismo

00% 

Viagem à lua

00% 

Total Respostas: 660

O currículo dos 2.º e �.º ciclos deve: 

Continuar como está, unificado (igual para todos) 

4�% 

Um pequeno núcleo comum e restante currículo à escolha 

de cada aluno 

�0% 

Várias vias pré-determinadas 

20% 

Total Respostas: 6�1
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/ ERA digital  

O novo director da União Internacional de Telecomunicações (UIT), Hamadoun Toure, afirmou recentemente que esta 

agência ligada às Nações Unidas não pretende criar mecanismos que garantam a liberdade de expressão na Internet. 

Questionado sobre os mecanismos de controlo na Internet e a repressão a dissidentes que usam a rede em paí-

ses como a China, Toure disse que “a liberdade de expressão é uma questão de conteúdo que excede o mandato 

da UIT”, e pela qual não pode responder. 

Toure, que foi eleito secretário-geral desta organização em Novembro de 2006, da qual fazem parte 191 países, 

disse que a prioridade da agência é assegurar o funcionamento adequado das infra-estruturas de comunicação 

entre países e de padrões técnicos comuns. 

No entanto, durante a Cimeira Mundial da ONU sobre Sociedade de Informação, organizada pela UIT em 2005, 

os 176 países participantes adoptaram uma declaração formal na qual sublinhavam a necessidade de se res-

peitar a liberdade de expressão nas novas tecnologias como a Internet. O então secretário-geral da ONU, Kofi 

Annan, pediu aos participantes que aumentassem os esforços para garantir a liber-

dade de expressão e de informação. 

Toure afirmou que, na altura, foi contrário às tentativas de substituir a organização 

privada americana que gere o alojamento global dos sítios, a Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN), por uma nova entidade internacional. 

O novo responsável da ITU disse ainda que seria difícil e muito polémico imple-

mentar uma nova entidade de supervisão e referiu que esta agência da ONU não 

poderia supervisionar a Internet sozinha. Toure defendeu em vez disso uma melhor 

cooperação entre as organizações como a ICANN e a UIT.

RC/ Fonte: AFP

LIBERDADES

Liberdade na Internet não deve ser garantida pelas Nações Unidas 

Ao entrarmos em qualquer escola, nas dos centros, das periferias urbanas ou 
mesmo nas dos lugares mais remotos, observamos que muitas das actividades 
escolares integraram os meios de gestão e controlo da sociedade global actual. 
Sistemas de vigilância, sistemas de gestão dos alunos, dos horários, da biblioteca, 
da acção social escolar, da avaliação. A sociedade e a cultura digitais entraram 
pela via da gestão e controlo e foram adoptadas pelas escolas. 
Também os professores parecem convergir para a sociedade e cultura digitais. 
Muitos professores consideram e concordam que os computadores desenvolvem 
atitudes positivas em relação à aprendizagem, contribuem para encontrar mais e 
melhor informação para a prática lectiva, facilitam a aprendizagem, encorajam os 
alunos ao trabalho colaborativo, facilitam o trabalho dos alunos e as actividades 
diárias dos professores. Parece, no entanto, que a escola não mudou muito ou, 
utilizando as palavras de Philippe Meirieu, na escola tudo muda constantemente, 
mas na sala de aula tudo fica igual. 
A escola revela desde há algum tempo uma extraordinária capacidade de construir 
o velho partir do novo. Na realidade, a escola não parece ser melhor, nem parece 
fazer-nos melhores. A gestão da escola adoptou as tecnologias mas talvez não 
tenha sabido melhorar a gestão, melhorar a relação com os alunos, os professo-
res, as famílias, a sociedade e a cultura. As tecnologias por si nada resolvem. Os 
professores utilizam as tecnologias digitais (powerpoint, processamentos de tex-
tos) para comunicar com os alunos ou para fazer testes e exames. Utilizam muito 
pouco o email para comunicar com os alunos, com os pais dos alunos, com os 
colegas e muito menos o VoIP o MSN ou o skype para trabalhar com os alunos ou 
com os colegas. Há algumas excepções e experiências de grande qualidade. 
A verdade é que as tecnologias estão aí, no quotidiano dos alunos. As filas de jovens 
para aquisição das novas consolas de jogos, os artefactos digitais, as muitas horas 
que os jovens passam no MSN, nas salas de chat; os blogs e páginas na Internet. 
Esta é a situação-problema onde poderemos encontrar algumas das interrogações 
sobre os artefactos e a cultura digital. Porque se dedicam os jovens tão intensa e de-
dicadamente a estas actividades? Estará a cultura e os artefactos digitais a transfor-
mar a forma de conhecer, agir, de se sociabilizarem? Qual o seu valor educativo?
Os jogos são, além de uma das mais poderosas indústrias, uma das formas mais 
exuberantes da actividade criativa da actualidade mas também complexos hiper-
textos ou hipermedias assentes em extensas bases de dados e estas, as mais 
relevantes formas simbólicas ou culturais contemporânea. Os emails, voips, msn, 
skype, web2, constituem os meios poderosos de interacção e de sociabilidade.   

Tecnologias digitais na escola
A Internet a mais poderosa base documental. O que podere-
mos fazer de novo com os meios e tecnologias digitais? Em 
primeiro lugar propomos atenção à apropriação dos artefac-
tos e cultura digital pelos jovens. Prestemos também aten-
ção às vozes que reflectem sobre o digital na educação a 
partir das experiências. Ben Shneiderman do Human-Com-
puter Interaction Laboratory da Universidade de Maryland 
refere que a nova educação acentua o pensamento crítico, 
estratégias analíticas, o trabalho em rede (amigos, colegas, 
familiares, cidadãos, mercado) e exigem o aprimorar capa-
cidades de comunicação e criatividade. A nova informática 
poderá contribuir para este objectivo a partir de quatro ac-
tividades fundamentais entendidas de forma complementar:
Actividades de recolha de informação pré-elaborada nas ba-
ses documentais (bibliotecas e web) e de factos e situações 
do quotidiano (observação, registo e tratamento da informa-
ção). Para tal a necessidade de ferramentas para avaliar a 
validade dos recursos e dados encontrados (qualidade e di-
versidade da informação e das suas fontes).
Actividades de relacionamento, incentivo ao trabalho de gru-
po, desenvolvimento de actividades de comunicação, socia-
bilidade, exigências de autonomia e trabalho do aluno. Tra-
balho de grupos e colaboração.
Actividades de criação, isto é, a fusão entre a aprendizagem 
e o trabalho criativo – realização criativa. Desenvolvimento 
de projectos ambiciosos.
Finalmente a doação. Esta enfatiza os projectos orientados 
para serviços que venham a ser significativos (e úteis) para 
alguém fora da própria aula. 

José da Silva Ribeiro

Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais

Laboratório de Antropologia Visual

Universidade Aberta

jsilvaribeiro@gmail.com
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  Foto ciência com legenda

Na constelação de Taurus, a Oeste de Orion, podemos en-
contrar o enxame das Plêiades (M45). Este enxame localiza-
se aproximadamente a 380 anos-luz da Terra e é constituído 
por mais de 500 estrelas embora apenas seis ou sete são vi-
síveis à vista desarmada sendo, por isso, designado enxame 
das “sete irmãs”: Alcyone, Electra, Maia, Merope, Taygeta, 
Celaeno e Asterope, filhas de Atlas e Plêione.
Estudos indicam que o enxame é bastante jovem, cerca de 
50 milhões de anos (as rochas mais antigas da crosta terres-
tre têm 3.9 biliões de anos). Com um telescópio é possível 
observar que as estrelas mais brilhantes possuem um as-
pecto ligeiramente nebuloso: os restos de gases e poeiras 
da nuvem que inicialmente formou o enxame ainda se en-
contram à volta das estrelas reflectindo a sua luz azul dando 
origem a uma ténue nebulosa de reflexão.

Carlos Alberto Duarte, colaborador do Visionarium

O enxame aberto das Plêiades: NGC 1432

No outro dia, um amigo meu que trabalha na área da informá-
tica, mais propriamente numa empresa que tem como pro-
dutos software para call centers, comercializados em vários 
países, dava-me conta da forma como se desenrola o seu 
serviço pós-venda de apoio aos clientes. Com efeito, desde 
longe, sentado no seu posto de trabalho na Grande Lisboa, 
ele pode atender às concretas dificuldades dos seus clientes, 
desenrolem-se elas nas arábias. Uma chamada de voz esta-
belecida através da Internet - baseada no método VoIP(1) -, 
mais as condições do sistema do cliente replicadas no com-
putador do assistente do fornecedor do software e aí vai dis-
to. Trabalham, sei lá, a milhares de quilómetros de distância 
um do outro como se estivessem um ao lado do outro.
Mal comparado, isto é um pouco à maneira do que fazem 
os meus fornecedores de serviço de televisão por cabo e 
de acesso por Internet à banda larga. Estes dizem-me atra-
vés da voz frequentemente feminina do seu call center para 
quando atender o telefone estar próximo da instalação de 
televisão ou do modem / router do computador. As pessoas 
nem precisam de estar frente a frente, de se ver, ao contrá-
rio do que julgavam os mercadores do videotelefone ou da 
videoconferência. E é muito mais eficiente, ou seja, numa 
“economia de mercado”, muito mais barato, muito menos 
custoso para o empresário.
Mas voltando às grandes distâncias, às distâncias que evo-
cam a globalização, recordo-me dos exemplos dados nos al-
vores deste processo, já lá para os anos 90 do século passa-
do, se referirem, entre outros, a operadores [de call centers] 
na Índia empregados por sistemas de reservas de passa-
gens aéreas ou de atendimento de companhias de seguros 
estrangeiros, vindo invariavelmente à baila os casos de em-
presas suíças. Dos exemplos centrados na Índia, para além 
das vantagens dos indianos no que toca a língua inglesa - 

por isso, Sócrates terá, através da sua Ministra da Educação, instituído o inglês 
na instrução primária, borrifando-se para a minimização do seu ensino em ciclos 
avançados da escolaridade, mas isto são outros contos -, vinha também a razão 
da enormíssima vantagem dos baixíssimos custos de trabalho aí praticados asso-
ciados à elevada preparação da mão de obra indiana para tais efeitos. Era assim 
que se dizia e estamos a ver os resultados - na Índia tais ocupações medraram 
como cogumelos desde então.
Outro factor então mencionado era a possibilidade de, combinando eficazmen-
te as diferenças entre fusos horários, permitir o estabelecimento por rotação de 
serviços durante as 24 horas de cada dia. Contudo, tais teóricas visões, podendo 
constituir aproveitamentos espectaculares e imaginativos, não foram muito fala-
das posteriormente - o mundo industrial, cioso da rentabilização das suas insta-
lações, já conhecia desde há muito o trabalho por turnos, nomeadamente com a 
duração de 8 horas, o que dá até três turnos por dia.       
Ora, quando, por volta de há umas três décadas, eram feitas referências e estudos 
aos impactos da então revolução científica&técnica (RCT), a tónica era colocada 
na transição mecanização – automatização / automação, realçando-se sobretudo 
o desaparecimento dos postos de trabalho - as máquinas a trabalharem sozinhas 
ou quase. A RCT era vista, neste caso, muito através do prisma dos computadores 
e das tecnologias da informação, então nascentes.
As telecomunicações e os transportes [de mercadorias] iam evoluindo salto a sal-
to, mas eram percebidas de forma “quase” exógena em relação aos processos de 
produção. Contudo, os progressos de umas e outras, em particular a digitalização 
das telecomunicações, então já prontas a convergirem com as tecnologias da infor-
mação no que hoje se designa por TIC(2), levaram a uma tónica diferente, a da glo-
balização - a cavalo na nova etapa da RCT -, na qual se encaixa, como não podia 
deixar de ser, a anterior transição da automatização / automação dos processos. 

Francisco Silva

Engenheiro, Portugal Telecom. Lisboa

1) VoIP – Voice over Internet Protocol.

2) TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação.

Um aspecto da globalização
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Educação Não Escolar de Adultos
Iniciativas de Educação e Formação em Contexto 
Associativo
Licínio C. Lima (Org.) / pp. 254
Universidade do Minho

Unidade de Educação de Adultos

O  livro  resulta  de  trabalhos  conduzidos  em  Portugal,  a 
partir de finais de 1997, sobre iniciativas de educação de 
adultos, de tipo não-escolar, realizadas em contextos asso-
ciativos. Diferentes projectos foram postos em prática, re-
correu-se a variadas metodologias de investigação e tam-
bém de intervenção, com particular incidência nos distritos 
de Braga e Viana de Castelo. Este capital de experiência e 
de  conhecimento produzido em  torno das  relações entre 
educação de adultos e associativismo local e comunitário, 
que deu origem à publicação de numerosos trabalhos no 
país e no estrangeiro (...). (Retirado do Prefácio)

Unidade de Educação de Adultos: Percursos e 
Testemunhos
Rui Viera de Castro, Amélia Vitória Sancho, Paula 
Guimarães (Org.) 
Universidade do Minho

Unidade de Educação de Adultos

A Alice que não foi ao País das Maravilhas
Leitura Crítica na sala de aula
Marly Amarilha / pp. 150
Editora Vozes

“Nós somos aquilo que lemos e lemos aquilo que somos, 
Gabriel Perissé (in Leitor Criativo). A cada artigo presente 
neste livro estamos perante um estudo realizado por uma 
equipe de investigadores brasileiros sobre o ensino da lei-
tura e da literatura na sala de aula, o papel desafiador do 
professor e as respostas estimulantes que os alunos po-
dem dar à experiência de ler ficção. Cada artigo estabelece 
uma relação entre o conhecimento académico e a prática 
quotidiana na sala de aula, evidenciando a importância da 
ponte entre a pesquisa e a acção do professor.  

Conceitos de Educação em Paulo Freire
Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos
Regina Helena Pires de Brito / pp. 196
Editora Vozes

Esta obra trata-se de um glossário que tem por definições 
os conceitos e pensamentos de Paulo Freire. É coerente 
e eminentemente freireano. Foi elaborado dentro do rigor 
científico, ético e politico, as suas autoras não esqueceram 
um dos princípios básicos da teoria de Paulo, o de que o 
saber e a busca do saber mais se fazem na triangulação do 
diálogo amoroso. 

Livros da editora Profedições, lda

Os Direitos da Criança 
– Da participação à responsabilidade
O sistema de protecção e educação das crianças e jovens
Paulo Delgado 
ISBN: 972-8562-29-2 / pp. 229 / Preço: 12 euros

“A criança ou  jovem em risco é um sujeito em  formação submetido 
a dificuldades de diferente índole, que lhe limitam a possibilidade de 
alcançar o desenvolvimento físico, afectivo e psíquico que caracteriza, 
idealmente, a dignidade humana. (...) A criança não é mais um inca-
paz, uma pessoa futura: pretende-se que seja um protagonista.” Paulo 
Delgado, é investigador no Instituto de Estudos da Criança da Univer-
sidade do Minho e professor auxiliar da Universidade Portucalense. O 
livro resulta de um estudo sobre a colocação institucional de crianças 
e  jovens de  risco. São  identificadas algumas estratégias preventivas 
e factores de risco, apresentados os quadros normativos português e 
internacional e analisadas as medidas de promoção e de protecção da 
criança e do jovem. 

Concepções Pedagógicas na Obra de Irene Lisboa 
(1��2-1�5�)
Luís Cardoso Teixeira
Profedições · ISBN: 972-8562-28-4 · pp. 184 · Preço: 12 euros

O livro resulta de uma investigação onde se sintetizam algumas 
ideias, estratégias e actividades pedagógicas propostas pela pe-
dagoga Irene Lisboa. Os domínios estudados foram os da História 
da Educação e da Educação de Infância. Tendo sempre presente 
uma ideia da pedagoga que resume a sua visão da educação: “É 
um problema de ordem geral, à altura de todos os entendimentos 
e intervenções. Não se produz em laboratórios nem em gabinetes 
à porta fechada. Todos nós participamos dela – a recebemos e a 
ministramos, sem mesmo darmos por isso.”

A Dimensão Pedagógica e Cultural de Agostinho da Silva
Amélia Claudina dos Santos Lopes
Profedições / ISBN: 972-8562-26-8 / pp. 143 / Preço: 12 euros
Neste livro, e neste ano em que se comemora o centenário de Agos-
tinho  da  Silva,  a  autora  apresenta-nos  este  pedagogo  e  cidadão  do 
mundo face à Educação e à Cultura, sublinhando bem que não é seu 
propósito  realizar  uma  análise  exaustiva  da  obra  agostiniana.  Trata, 
todavia, duas vertentes fulcrais na obra de Agostinho, a educação e a 
cultura. Agostinho foi, na verdade, educador e teorizou sobre a edu-
cação,  produziu  cultura  e  teorizou  sobre  a  cultura,  especialmente  a 
cultura portuguesa e brasileira.
Amélia Claudina Lopes deixa-nos neste  livro uma reflexão em torno 
da perspectiva pedagógica e cultural de Agostinho, do seu contributo 
teórico e pratico para a educação e coloca em relevo a actualidade e o 
interesse para a teoria e a prática dos actuais educadores e professores 
do pensamento e da acção agostiniana.

Professores, para quê? 
Mudanças e Desafios na Profissão Docente
António Teodoro 
Profedições / ISBN: 972-8562-27-6 / pp. 101 / Preço: 10 euros
Na origem deste livro está um texto escrito, no essencial, entre 2000 e 
2001 (e nunca publicado no seu conjunto por falta de tempo e disponi-
bilidade), em resultado de um convite dirigido ao autor para participar 
num estudo sobre a «A profissão docente na Europa: perfil, tendências 
e  desafios»,  conduzido  pela  Rede  Eurydice.  A  sucessão  de  aconte-
cimentos  tendo os professores como centro,  verificados no final do 
ano lectivo de 2005-2006, levaram o autor a tirar o original da gaveta 
(agora, em pastas no computador) e a torná-lo público, com o modes-
to propósito de contribuir para o debate sobre os desafios que estão 
colocados à profissão de professor, neste tempo em que a revisão do 
Estatuto de Carreira Docente marca a agenda de professores, sindica-
listas e decisores políticos.
 

Agostinho e Vieira · Mestres de Sujeitos!
João Barcellos e Manuel Reis
Profedições / ISBN: 972-8562-25-X / pp. 117 / Preço: 11 euros

Um Português. Um Filósofo. Um Anarco-Esotérico. Um Pesquisador. 
Um Poeta. Um Cidadão do Mundo. Agostinho da Silva é apresentado 
nesta obra como um homem de várias faces que só pode ser entendido 
no confronto de  todas elas. António Vieira é revelado de uma forma 
nunca descoberta. João Barcellos e Manuel Reis são os autores deste 
livro que cumpre o propósito de despir a mensagem e a filosofia de 
Agostinho da Silva de preconceitos ideológico-culturais. Um livro para 
ser  lido à  luz da emblemática  frase de Agostinho da Silva: “Não me 
interessa ser original, interessa-me ser verdadeiro.”

Revista Lusófona de Educação 2006/0�
Vários autores /pp. 210
Edições Universitárias Lusófonas

Esta edição da Revista Lusófona de Educação conta com 
os  seguintes  artigos:  Globalização  e  identidades  edu-
cativas  (José  Augusto  Pacheco  e  Nancy  Pereira);  Ética 
Ambiental  e Educação nos novos contextos da Ecologia 
Humana (Maria Lencastre); Quais os contributos da Antro-
pologia para a compreensão das situações de deficiência? 
(Charles Gardou); Da integração à inclusão escolar: cru-
zando perspectivas e conceitos (Isabel Sanches e António 
Teodoro);  O  dever  de  casa  como  politica  educacional  e 
objecto de pesquisa  (Maria Eulina Carvalho); Os manu-
ais escolares, a construção de saberes e a autonomia dos 
alunos.  Auscultação  a  alunos  e  professores  (Esmeralda 
Maria Santo); Conflito docente no Brasil e manifestações 
sindicais: natureza e significados (Dalila Oliveira, Savana 
Melo); As Universidades Populares. Contexto e desenvol-
vimento  de  programas  de  formação  de  pessoas  adultas 
(Agustin Osório).

Teresa e Outras Histórias
Isabel Bruma /pp. 123
Papiroeditora

“Nos recônditos da alma das diferentes personagens que 
compõem este livro, o ar, embora pesado, é rarefeito, e o 
tempo escorre  como areia  grossa numa ampulheta fina, 
como  se  de  repente,  num  olhar  introspectivo,  quase  se 
alcançasse a certeza unívoca de que não há qualquer saída 
possível para as angústias existenciais de cada ser que se 
move ao longo de cada diege, quase sempre em espaço 
rural (europeu ou não), tentando fugir à desolação huma-
na, escapar a uma intimidade devassada . Mas não haverá 
mesmo qualquer hipótese de evasão, de redenção?” (Reti-
rado do Prefácio de Adriano Basto)

Entre a História e a Vida 
A Teoria da História em Ortega y Gasset
António Horta Fernandes / pp.481
Edições Cosmos

José Ortega y Gasset viveu em Portugal de 1942 a 1946. 
Deu aulas num importante curso sobre Razão Histórica na 
Faculdade de Letras de Lisboa (1944) e manteve residência 
em Lisboa até à sua morte, ocorrida a 1955, em Madrid. 
Ainda assim, não é um filósofo muito conhecido, nem estu-
dado no nosso país. (...) “Nesse sentido importa resgatar o 
humanismo liberal que sobressai da reflexão e também da 
actuação pública de Ortega y Gasset, quando se pretende 
redefinir uma hermenêutica da história em instância huma-
nista, certamente refeita de ingenuidades do passado, mas 
cientes de que os poderosíssimos e porventura legítimos 
argumentos de um anti-humanismo já secular não são nem 
nunca foram a última palavra sobre o homem na história.”  

/ LIVROS  
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Marxismo e Educação – Volume I 
João Paraskeva, Wayne Ross e David Hursh 
Preço: 12 euros

Preço com desconto: 10.80 euros

Este livro é sem dúvida um grande contributo à literatura marxis-
ta, em geral e à educação marxista, em particular. Em marxismo 
e Educação, João Paraskeva, Wayne Ross e David Hursh reúnem 
um conjunto de grandes teóricos, filósofos e investigadores que 
trabalham actualmente no seio da tradição marxista situada no res-
surgimento humanista das últimas décadas. É uma tradição que 
tem sabido evitar e, em alguns casos, ultrapassar as problemáticas 
tradições tangenciais do pós-modernismo, estruturalismo e socia-
lismo burocrático regressando a o Capital informado por um mar-
xismo revolucionário e democrático. Através deste volume, João 
Paraskeva, Wayne Ross e David Hursh expressam de uma forma 
bem conseguida as potencialidades da abordagem marxista para 
a análise da educação na linha do que tem vindo a ser defendido 
por outros vultos da esquerda educacional como são os casos de 
Mclaren, Malott, Darder, Hill, Allman, Farahmandpour e Cole numa 
luta contra o capitalismo global. Uma obra preciosíssima e de leitu-
ra obrigatória, sobretudo numa altura em que as políticas neolibe-
rais não hesitam em continuar o massacre aos mais desfavorecidos 
– Marc Pruyn – New Mexico State University, Estados Unidos.

Os Professores em Contexto de Diversidade
Carlos Cardoso
Preço: 12 euros

Preço com desconto: 10.80 euros 

Doutorado em ciências da Educação/Educação Urbana (Edu-
cação  Multicultural  e  para  a  Cidadania),  King’s  College, 
University  of  London, 1997; Mestre  em Ciências da Educa-
ção (Ensino das Ciências Sociais), Boston University, 1985; 

Licenciado em Sociologia,  Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho  e  Empresas;  Licenciado  em  Antropologia,  Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas; Diploma (Bacharela-
to) em Administração Pública, Instituto Superior de Ciências 
Sociais  e  Políticas.  É,  actualmente,  Professor  Coordenador 
da ESE de Lisboa onde exerce desde 1988. Tem dezenas de 
publicações  (incluindo  livros,  partes  de  livros  e  artigos)  no 
domínio  da  educação,  com  particular  incidência  na  área  da 
educação e diversidade. 

quiproquós@media.com
Peças breves de uma reportagem sobre  
o conhecimento e o saber na época actual
Francisco Silva
Preço: 12 euros

Preço com desconto: 10.80 euros 

Francisco Silva é engenheiro na Portugal Telecom. É dirigen-
te de organismos  internacionais das Telecomunicações e da 
Internet.  Publicou  os  livros  Fronteiras  do  Futuro,  Narrativa 
Nova  e  Quadratura  do  círculo.  Foi  o  responsável  pelo  tema 
das Comunicações da Enciclopédia Verbo da Cultura-Século 
XXI, sendo da sua autoria a quase totalidade dos respectivos 
artigos. Tem participado em projectos sobre a História das Te-
lecomunicações  em Portugal.  É director  da Colecção Cami-
nho da Ciência da Editorial Caminho. É membro do Conselho 
Redactorial  da  Revista  Vértice.  Colabora  em  diversos  meios 
de comunicação social escritos, nomeadamente na Página da 
Educação, desde 2002. Foi Vereador na C.M. Oeiras 
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O secretário-geral do Conselho Europeu, Terry Da-

vis,  pediu  recentemente  às  autoridades  americanas 

que encerrem de imediato o campo de detenção de 

Guantanamo, em Cuba, que constitui,  segundo es-

te responsável, “uma violação flagrante dos direitos 

humanos e uma vergonha para os Estados Unidos”. 

Davis acrescentou que “todas as pessoas suspeitas 

de actividades terroristas deveriam ser colocadas, tal 

como prevê a  lei  internacional, à disposição de um 

tribunal e, em caso de provada a sua inocência, se-

rem libertadas”. 

A declaração coincide com o quinto  aniversário da 

chegada dos primeiros

prisioneiros da “guerra contra o  terrorismo” à base 

americana de Guantanamo, onde Washington man-

tém detidos quase 400 suspeitos de terrorismo des-

de 11 de Janeiro de 2002. A maioria destes detidos 

foi capturada no Afeganistão no final de 2001. Cinco 

anos depois, vinte muçulmanos de origem europeia 

que se encontravam detidos naquele local viram reti-

radas as acusações contra si. No entanto, denunciam 

as violações aos direitos humanos de que afirmam 

ter sido vítimas. 

Em 2004, o Federal Bureau of Investigation (FBI, po-

lícia federal) enviou um questionário a cerca de 500 

agentes destacados na base americana desde 2001, 

questionando-os  sobre  se  tinham  testemunhado 

maus-tratos infligidos aos prisioneiros. Um total de 

26 guardas respondeu afirmativamente. Estes docu-

mentos, classificados como confidenciais, foram tor-

nados públicos no mês passado. 

“Não  se  pode  vencer  a  guerra  contra  o  terror  com 

prisões secretas, com a

tortura, com tratamentos desumanos e degradantes, 

com a detenção de pessoas deixadas num limbo ju-

rídico e privadas de salvaguardas que são as bases 

do nosso sistema jurídico e da nossa democracia”, 

referiu a este propósito Terry Davis, sublinhando que 

“o recurso a estes métodos faz o jogo dos terroris-

tas, que desejam que renunciemos ao que temos de 

fundamental e que define os contornos dos nossos 

princípios de liberdade”. 

No mesmo dia, cerca de 300 militantes da Amnistia 

Internacional protestaram diante da Estátua da Liber-

dade, em Paris,  vestidos com roupas cor de  laran-

ja e máscaras brancas,  tal como os prisioneiros de 

Guantanamo,  exigindo  igualmente  o  encerramento 

da prisão americana.

RC / Fonte: AFP

Conselho Europeu  
diz que Guantanamo  
é uma vergonha para 
os Estados Unidos

  Lá fora

Para a Manuela Mendonça,
pela coragem

No panorama praticamente desértico 
que é a edição de cinema em Portugal, 
o aparecimento simultâneo de dois li-
vros de um mesmo autor é o que se 
pode chamar um acto de coragem. Foi 
o que fez a editora Livros Horizonte e 
o autor João Mário Grilo, integrados na 
colecção Horizonte do Cinema, que se 
encontrava há alguns anos moribunda. 
Homem Imaginado - Cinema, Acção, 
Pensamento mostra logo no título a 
sua cumplicidade com Homem Imagi-
nário, de Edgar Morin, um livro impor-
tantíssimo na história do cinema, pela 
sua reflexão teórica e filosófica.
Na “nota liminar”  o livro de Grilo mos-
tra logo ao que vem: “Este livro ,(...) é 
um livro político. Escrito em nome de 
todos nós, cine-filhos : dos que con-
fiamos ao cinema o melhor das nossas 
crenças e emoções para dele receber-
mos, na sala escura, um modo práti-
co de as colocar na vida. É uma dívida 
imensa que este livro procura, parcial-
mente, pagar”.
Constituído por ensaios, publicados 
em várias revistas, que abordam te-
mas tão díspares e fascinantes como 
a supressão de elipses no “Zapruder 

film”– o filme amador que registou o assassínio de John Kennedy – tal  como foi uti-
lizada por Oliver Stone em “JFK”, e o “nascimento de um  espectador”, que parte do 
princípio que o homem que viu os primeiros filmes dos irmãos Lumiére e de Meliés não 
era “como os seus pais”.
Mas, para mim, o mais interessante é, sem dúvida, o “Pequeno abecedário para uso do 
cinema”, publicado originalmente na revista francesa Trafic, em 2004. Em “Liberdade”:
“Defender, intransigentemente, a liberdade do cinema, como se tem feito em Portugal, 
desde há trinta anos, é defender, em última instância, a liberdade dos seus especta-
dores (não só dos presentes, mas sobretudo dos futuros). Garantir que um filme não 
volte a ser produto de nenhum sistema político nem algo negociado com interesses 
estranhos ao exclusivo espaço artístico do cinema. O autor é, simplesmente, a refe-
rência mais próxima dessa garantia, dessa liberdade... que não é dele, mas dos ou-
tros para quem ele filma”. E, mais à frente, em “Televisão”: “A televisão é o campo de 
concentração instalado em casa. Um prédio da periferia, um televisor, o cenário está 
montado. Uma vez, um programador de um canal de televisão explicou-me como 
podia olhar os telespectadores, vigiando, minuto a minuto, segundo a segundo, os 
gestos de zapping. Contou-me, também, como certos políticos, eram evitados pela 
televisão quando as audiências não lhes eram favoráveis. Televisão: vista à distância 
comandada pelo kapo, o chefe do campo. Razão tinha Resnais quando terminou, com 
estas palavras o seu terrível “Nuit et Broulliard”: “Nove milhões de mortos assolam esta 
paisagem. Quem de nós vela neste estranho observatório, para nos avisar de novos 
carrascos? Terão eles um rosto diferente do nosso? Algures, entre, existem, ainda, 
kapos com sorte, chefes recuperados, delatores desconhecidos. Há, também, os que 
não acreditavam, ou que acreditavam apenas de vez em quando. E nós, que olhamos 
sinceramente estas ruínas como se o velho monstro concentracionário estivesse mor-
to, enterrado nestes despojos. Fingimos esperança nesta imagem que se afasta, co-
mo se ela nos curasse da peste concentracionária, Fingimos acreditar que tudo isto é 
coisa de um só tempo e de um só país, e não pensamos em olhar à nossa volta e não 
ouvimos que se grita sem fim”
O segundo livro é  O Cinema da não ilusão – histórias para o cinema português, mas  
esse ficará para outras núpcias. Como dizia Luís Miguel Oliveira no “Leituras” de 29 de 
Dezembro passado, “Se acredita no cinema, leia estes livros”.

Paulo Teixeira de Sousa

Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto
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A nova directora da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, assumiu recentemente o cargo afirmando 

que a prioridade do seu mandato se centrará na saúde das mulheres e dos cidadãos africanos. Em termos glo-

bais, Chan  identifica seis áreas prioritárias na actuação da OMS: o desenvolvimento da saúde, a segurança e a 

capacidade de resposta dos sistemas sanitários, a informação e o conhecimento. 

Chan, de 59 anos, é a primeira pessoa de cidadania chinesa a presidir a uma organização das Nações Unidas, 

tendo sido nomeada após a inesperada morte do seu antecessor sul-coreano, Lee Jong-Wook, há dois meses. 

Anteriormente, esta responsável havia trabalhado como chefe dos serviços de saúde de Hong Kong, sendo des-

crita como “autoritária, mas eficiente” por um diplomata que acompanhou a sua carreira. 

Na altura em que foi nomeada, em Novembro passado, ela reforçou que seria

imparcial e não devedora da China. “Agora que fui eleita directora-geral da OMS, 

não trago a minha nacionalidade na manga, deixo-a para trás”, disse aos jornalis-

tas. O seu relacionamento com Pequim, no entanto, será acompanhado de perto 

pela comunidade internacional, numa época de crescente influência política e eco-

nómica na China no panorama mundial.

RC / Fonte: AFP

SAÚDE – ÁFRICA

Nova directora da OMS dará prioridade às mulheres e a África 

Quando ainda não tinham  chegado às aldeias  as letras do jornal e do livro, os sons 
da rádio e as imagens da televisão, era a família a grande fonte dos saberes, que se 
transmitiam e inculcavam entre as gerações por meio  da palavra e do exemplo dos 
mais-velhos. Durante séculos e até há pouco, esses saberes  deram conteúdo a 
uma unidade orgânica que não sentiu necessidade de fazer o percurso ontológico, 
moral e técnico que, no dizer de Spengler, leva os povos da cultura à civilização.
 Aos idosos era confiada a autoridade de religar ao presente o passado histórico e 
a tradição, que formatavam a identidade da família e do grupo social a que ela per-
tencia, assegurando um continuum sem desvios nem oscilações, como se o co-
nhecido e o praticado fossem toda e suficiente  resposta às necessidades físicas 
e anímicas do quotidiano. No povoado e  no grupo estava a representação cabal  
do Universo percepcionado, por aquilo que dos seus mistérios se manifestava nas 
exigências, sempre as mesmas, da praxis que exprimia  as “leis” da continuidade: 
a conservação da espécie e a acção sobre a matéria. 
Inscritas essas “leis” no quadro da Natureza, em que tudo o que tinha vida ou mo-
vimento se manifestava dentro da mesma ordem,  fossem  os bichos e as árvores 
da floresta, as plantas dos campos e as gentes  dos povoados,  os humanos só 
escapavam à linearidade do seu destino ou condição quando o normal era fendi-
do pelo surgimento  do imponderável. Então o círculo dilatava-se para dar lugar à  
metafísica: os espíritos dos mortos e a   divindade, preenchendo os vazios de um 
conhecimento com dúvidas, medos  e mistérios - os primeiros tutelando, do além,  
o desempenho dos vivos que os continuavam, a divindade (distante e informe)  
como  Criador Supremo do que era visível e invisível, conhecido ou suposto. 
No sistema endogénico das práticas e das crenças  constituíam-se  os arquétipos 
que formatavam a unidade orgânica da família e a identidade nacional do povo: ao 
chefe eleito,   ao pai, à mãe, ao filho, ao parente, ao vizinho,  estavam cometidas  
tarefas e deveres inquestionáveis de respeito e solidariedade. 
 Como não existiam ainda fontes de conhecimento exógeno – imprensa, rádio, 
televisão – que inapelavelmente introduziriam mudanças no costume (forçando 
o percurso que vai da cultura à civilização), era nas reuniões da família ou do po-
vo que se realizava  a escola falada. E nela figuravam a filosofia, a pedagogia, a 
biologia e a história,   servidas por narrativas e exercícios de inteligência e repre-
sentação, como as adivinhas e as dramatizações. O suporte teórico era sempre 
a “história natural” do conhecido  e experimentado, com a  visão fixista sobre os 
seres semelhante à que tinha o cientista Carl Linné (Lineu), no século XVIII, ou, 
três séculos antes, o académico florentino Pico della Mirandola percepcionava o 
homem como uma redução do macrocosmo, um resumo do Universo.

A educação na África selvagem
Quando surgiram os primeiros agentes estranhos veiculando 
ideias e práticas  antes inimagináveis, como a de separar fa-
mílias e povos que falavam a mesma língua, para poderem 
demarcar territórios de conquista, foi como se do céu, em vez 
das chuvas,  caíssem pedras que agitaram as águas até ali 
tranquilas das lagoas. Vieram estranhos caçadores que dizi-
mavam a caça; madeireiros que abatiam indiscriminadamen-
te as árvores que davam lenha, sombra e fruta; mineiros que 
esventravam o solo  e envenenavam os rios; agricultores que 
raziavam os terrenos férteis com queimadas devastadoras. E, 
para compensar os filhos da terra que viviam da caça, da pes-
ca e das frutas do mato,  lhes forneciam coisas surpreendentes 
que já não se trocavam por alimentos ou utensílios, mas por 
uma estranha coisa  de papel ou metal chamada dinheiro. 
Era assim a escola da vida dos habitantes das aldeias da 
África  “selvagem”,  não muito diferente da que, na mes-
ma época, se praticava  nas aldeias remotas de Portugal,  
onde ainda não existia  sequer o simples “posto escolar” 
administrado por uma “regente” que não precisava de mais 
habilitações que as da quarta classe. Hoje, por exemplo em 
Angola (mas podia acontecer em Moçambique, no Congo ou 
na Zâmbia), mesmo nas cidades já  batidas   pelos ventos da 
“civilização”, ainda se podem ver  alguns velhos, deslocados 
forçosamente da sua terra-mãe,  a contar aos meninos estó-
rias do antigamente. Pensarão eles que a antiga pedagogia 
já não serve ao presente,  em que a escola rural, os jornais, 
os livros, a rádio e a televisão falam de outras vidas e de ou-
tras estórias, introduzindo novos costumes e (pre)conceitos. 
Mas por vezes não resistem a fazer avisos como este que foi 
aproveitado para epígrafe dum semanário de Luanda: 
“Quando forem abatidos  o último animal selvagem e a última 
árvore da floresta; quando as águas do último rio chegarem 
envenenadas aos campos e às aldeias,  vós sabereis que o 
dinheiro não serve para comer.

Leonel Cosme

Investigador. Porto

HENRIQUE BORGES
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��A ESCOLA que (a)prende /

  Golpe de vista

Ursos com insónia na Suécia, árvores a desabrochar 

em  Dezembro,  gelo  demasiado  fino  para  a  pesca 

no  Quebeque,  garças  que  não  emigram  para  o  sul 

e provas de esqui anuladas por falta de neve. Estas, 

apenas algumas das consequências das temperatu-

ras excepcionalmente elevadas verificadas ao longo 

deste inverno no hemisfério norte, que deixa para trás 

um Outono  também anormalmente  ameno,  a  quem 

os cientistas atribuem a origem ao fenómeno El Niño 

e ao aquecimento do planeta.

Depois de um 2006 classificado como o quarto ano 

mais quente no hemisfério norte, segundo a Organi-

zação Meteorológica Mundial, os serviços meteoro-

lógicos  britânicos  estimam  existir  60  por  cento  de 

probabilidade de que 2007 bata novos  recordes de 

calor, com uma média mundial de 14,5 graus centí-

grados. O El Niño, instalado a leste do Oceano Pacífi-

co desde o final do verão do ano passado, “contribui-

rá para aumentar as  temperaturas até ao final deste 

primeiro  trimestre”,  diz  Jean-Pierre  Céron,  director 

adjunto de Climatologia da Météo France. 

O fenómeno conhecido por El Niño produz-se a cada 

três ou sete anos – a última vez foi em 1998 –, fazen-

do com que as águas do centro e do leste do Oceano 

Pacífico aqueçam de forma significativa, modificando 

o ciclo das trocas de calor e de humidade entre o oce-

ano e a atmosfera. “Quando uma área tão grande da 

superfície terrestre como é o Pacífico Oriental aque-

ce, é normal que o clima do planeta seja afectado”, 

explica  Céron,  justificando  desta  forma  as  suaves 

temperaturas invernais.

Mas,  de  acordo  com os  investigadores,  esta  não  é 

a única explicação para as alterações que  têm sido 

registadas. “Nos últimos trinta anos, as temperaturas 

de  Inverno aumentaram globalmente de uma  forma 

anormal  por  comparação  com  períodos  anteriores, 

não podendo ser explicadas apenas por fenómenos 

solares ou vulcânicos”, explica Jurg Luterbacher, cli-

matólogo da Universidade de Berna, na Suíça. E nos 

próximos anos, adverte Michel Schneider, técnico da 

Météo France, “estas temperaturas amenas serão ca-

da vez mais frequentes”.

Recentemente, o chefe do grupo intergovernamental 

sobre as Alterações Climáticas das Nações Unidas, 

Yvo  de  Boer,  alertou  o  recém-nomeado  secretário-

geral da ONU, Ban Ki-moon, para a necessidade de 

organizar uma cimeira mundial que fortaleça o com-

promisso de  luta contra o aquecimento do planeta. 

Recordando  que  restam  apenas  dois  anos  para  re-

negociar o actual Protocolo de Quioto, que limita a 

emissão de gases com efeito de estufa, o responsável 

da ONU foi peremptório: “O tempo está a acabar”.

 RC / Fonte: AFP

Inverno suave e um 
clima trocado: a culpa 
do El Niño e do efeito 
de estufa 

Uma das questões que se coloca aos docentes portugueses 
prende-se com a prática educativa em relação a crianças 
portadoras de deficiência no ensino regular. Muitos sentem 
dificuldade em abordar a questão e frequentemente querem 
saber: – “O que fazer com aquele menino que tem determi-
nada deficiência?”
Se pudesse responder de uma maneira muito simplista di-
ria que para educar uma criança com deficiência na esco-
la regular é necessário perceber que se trata de uma crian-
ça como qualquer outra e só depois olhar a deficiência que 
transporta. 
Esta resposta parece uma banalidade romântica e espevita 
até os comentários mais acérrimos dos docentes que recu-
sam aceitar ter um olhar diferente. Mas muitos professores 
têm dificuldade em olhar para um aluno portador de defi-
ciência como uma criança que aprende, cresce, sente e ri 
como qualquer outra, ou seja, não conseguem promover a 
sua educação da mesma maneira que promoveriam se es-
sa criança não tivesse aquele diagnóstico. Não conseguem 
agir como agem com as outras crianças. E afinal bastaria 
isso. Esta forma de ver estes cidadãos através do filtro das 
suas “incapacidades”, leva muitos professores e responsá-
veis pela educação, a defenderem uma relação diferente e 
um ensino diferente, com técnicos diferentes, por vezes até, 
em sítios diferentes. Por isso, sempre que o assunto está 
relacionado com a educação de um aluno com deficiência, o 
caso passa para a esfera do tratamento, da compensação e 
da reabilitação, em vez de ficar na educação. A escola, neste 
caso, não tem problema em assumir-se como incompetente 
e em não valorizar aprendizagens e actividades, que para os 
outros alunos considera fundamentais, mas para estes pas-
sam a não ser, porque são portadores de uma deficiência.
Um aluno dito normal pode aprender a atacar os sapatos 
nos balneários da aula de educação física, ou a cortar com 
faca no refeitório; mas a criança com deficiência necessita 
de uma terapeuta ocupacional num local próprio. 
A um aluno dito normal contam-se histórias, lenga-lengas, e 
desenvolvem-se actividades de promoção da linguagem; os 
outros necessitam de uma terapeuta da fala para isso.
Qualquer aluno pode andar infeliz, deprimido na escola ou 
ter problemas sócio-familiares; o aluno com deficiência pre-
cisa sempre de um psicólogo, mesmo estando bem... por-
quê?… porque é deficiente. 
Um aluno dito normal pode frequentar uma escola com pou-
cos recursos; o aluno deficiente só pode estar na escola re-
gular se houver muitos recursos, mesmo que ninguém saiba 
bem que recursos seriam esses e qual a sua utilidade... ape-
nas se sabe que terão de ser muitos... e não existem. 
Quando um aluno sem deficiência começa a ter dificuldades 
de leitura e escrita, o professor da turma avalia as sua com-
petências e carências na comunicação, quando as mesmas 
dificuldades se manifestam num aluno portador de deficiên-
cia chama-se um especialista para fazer essa avaliação. 
Quando um aluno dito normal sente dificuldades, tem um A
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Plano de Acompanhamento com es-
tratégias de pedagogia diferenciada na 
sala de aula; o aluno com deficiência 
é catalogado através da CIF e tem um 
Currículo Alternativo ministrado indivi-
dualmente e em sítio próprio.
Um aluno dito normal não pode estar 
sem o seu professor e fora da turma 
em tempo lectivo; o aluno com defici-
ência pode não estar na sua turma, ou 
sequer na sua escola.
Qualquer criança necessita, antes de 
mais, de uma educação adequada, no 
seu grupo, com o seu professor. É por 
isso, fundamental que todos os pro-
fessores tomem consciência de que 
sabem muito mais do que aquilo que 
pensam e/ou dizem. É o professor da 
turma que tem o papel mais importan-
te na educação destas crianças e não 
qualquer outro especialista ou técnico. 
Basta fazer aquilo que tão bem faz: en-
sinar todos e cada um de acordo com a 
sua individualidade, no âmbito das su-
as áreas curriculares. Reduzir o núme-
ro de alunos por turma, ou promover as 
parcerias, são medidas mais inclusivas 
do que colocar técnicos especialistas.
Retirar a um aluno o direito de estar na 
sua turma e a ter acesso a um ensino 
adequado, porque é portador de uma 
deficiência, está muito perto de ser um 
acto de segregação. É preciso saber 
traçar uma linha entre as eventuais ne-
cessidades individuais específicas e a 
exclusão devida ao preconceito. Mui-
tas vezes ambas se confundem, e, ve-
zes de mais, o empolamento da primei-
ra está a promover a segunda. 
Por isso, quando me perguntam como 
se promove a Inclusão, eu respondo: 
– Tratando todos os alunos como pes-
soas normais e a escola pública como 
o local de aprendizagem onde os alu-
nos com deficiência devem ter acesso 
a tudo o que teriam, caso não tivessem 
nascido assim. Basta deixar de olhá-
los através dessa condição.

Jorge Humberto Nogueira

Mestre em Educação Especial

jorgehumberto@mail.telepac.pt

IE / FN
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/ O ESPÍRITO e a letra  

Uma equipa de cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, descobriu recente-

mente  uma  pequena  molécula  –  inodora,  incolor  e  relativamente  atóxica,  ainda  não 

patenteada nem detida por nenhuma empresa farmacêutica – que poderá vir a ser usada 

para tratar cancros do pulmão, mama e cérebro.

A molécula,  chamada dicloroacetato  (DCA),  conseguiu  reparar  os danos  causados  à 

mitocôndria, órgão das células onde ocorre a respiração celular, causando uma “dimi-

nuição significativa do crescimento do  tumor,  tanto em análises de  laboratório como 

em animais”. Os relatos preliminares desta experiência, publicados na última edição da 

revista “Cancer Cell”, permitiram verificar também que a DCA não afectou os tecidos saudáveis, ao contrário do 

que acontece com a generalidade dos tratamentos quimioterapêuticos.

De acordo com Evangelos Michelakis, coordenador da investigação, a DCA pode ser inédita no tratamento do 

cancro já que, ao contrário do que acontece habitualmente, as células cancerosas suprimem a sua mitocôndria, 

que também regula a morte celular, mas a DCA reverte este processo, o que lhe permite proteger-se dos vários 

tipos de quimioterapia. Além disso, sublinha Michelakis, a pequena molécula é facilmente absorvida pelo corpo 

e tem a vantagem de chegar a áreas inacessíveis, como o cérebro. 

RC / Fonte: AFP

SAÚDE - CANCRO

Pequena molécula pode revolucionar o tratamento do cancro 

Depois de Sporá e de  O Cavaleiro Azul, Pedro Baptista reincide 
nos caminhos da ficção com um livro de histórias de pessoas 
e  animais, mas sem o brilho literário, tanto no ritmo de contar 
como na  qualidade da escrita, patente nos livros anteriores. De 
facto, trata-se de um conjunto de ficções ou contos em que o 
imaginário e os lugares de divagação pelo Porto que conhece 
de sobra se desdobram em histórias (ou memórias de pesso-
as e lugares que se cruzaram no seu caminho e a vida lhe fez 
conhecer nos aspectos mais singulares ou mesmo anedóticos. 
Mas nesta galeria em que Pedro Baptista faz desfilar as suas his-
tórias captam-se apenas os aspectos mais ridículos ou menos 
aceitáveis para se entender que a verosimilhança ficciona não 
é alcançada, mesmo que narrada pelo Dr. Domingos Pintado, 
talvez o “alter ego” do próprio Autor. Não se entende de modo 
razoável que todas as histórias nos revelem figures de alguma 
forma humanizadas, ou recriadas pela ironia  posta na definição 
dos contornos mais relevantes, mas o arrastar da sua escrita ou 
a forma repetitiva e excessiva de narrar, afirmando mais do que 
sugerindo no processo narrativo que devia ser mais imediato e 
não redundante como se revela em muitas das histórias, faz di-
minuir o sentido construtivo e literário que nos primeiros livros  (e 

sobretudo em O Cavaleiro Azul)) se apresentavam como qualidades mais criativas 
da sua prosa de ficção. 
Podemos dizer ou repetir que Pedro Baptista recorre quase sempre à memória 
para evocar histórias, figuras e lugares de um Porto sentido  e nas páginas des-
tas ficções soltas e marcadas por uma subtil ironia recupera um tempo que foi de 
ontem e ainda é de hoje, porque a cidade não mudou muito nos seus “clichés” 
mais típicos ou nas situações vividas com alguma intenção de mal-dizer ou brincar 
com as arrelias da vida, seja na evocação de pessoas e animais como “o Burro 
do Marquês”” ou em “Querido Eça”, que parecem ser, a par ainda de “O Cinéfilo” 
ou “Santos da Casa” talvez as melhores histórias deste livro em que o autor de O 
Cavaleiro Azul volta a retomar de modo singular um tempo portuense perdido ou 
redescoberto pela memória, usando e abusando de uma certa ironia narrativa que 
lhe confere uma visão pessoal do Porto de tantas histórias e lugares de fascínio ou 
de espanto ou ainda de claras e evidentes referências literárias.

Serafim Ferreira

Escritor e critico literário. Porto

Pedro Baptista
PESSOAS, ANIMAIS E OUTROS QUE TAIS
Ed. Campo das Letras – Porto, 2996

Pedro Baptista
e as suas histórias de pessoas e animais
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  Em voz alta

A  violência  e  os  maus-tratos  vitimam  anualmente 

cerca  de  3500  crianças  nos  países  desenvolvidos, 

revelou recentemente o Conselho da Europa, reunido 

em Estrasburgo para reforçar a legislação contra este 

tipo de crime. Durante o encontro  foi adoptado um 

texto reclamando a imprescribilidade das infracções 

mais graves cometidas contra crianças e a necessi-

dade de implementar um sistema de vigilância a nível 

nacional e europeu.

A directora-geral do Fundo das Nações Unidas pa-

ra a Infância (Unicef), Ann Veneman, convidada pela 

organização europeia a participar nos trabalhos, lem-

brou que esta é uma questão cujo debate “transcende 

as habituais clivagens entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos”. 

Assim, e de acordo com números constantes num re-

latório da Unicef divulgado por ocasião deste encon-

tro, 3500 crianças com idade inferior a quinze anos 

morrem anualmente em consequência de maus-tra-

tos, actos de violência ou negligência nos países in-

dustrializados. 

No Reino Unido e na Alemanha, por exemplo, mor-

rem em média duas crianças por semana, ao passo 

que em França esse número se eleva a três. Na Ro-

ménia, mais de um terço das cerca de três mil crian-

ças colocadas em instituições de protecção de meno-

res afirmou ter sido vítima de maus-tratos corporais 

severos ou castigado sem motivo aparente. Em Maio 

de 2005, o comité de direitos sociais do Conselho da 

Europa lembrava que onze dos 46 Estados membros 

não respeitavam o artigo 47 da Carta Social Europeia, 

que interdita os castigos corporais. 

A Organização Internacional do Trabalho, por seu la-

do, afirma que nos países da Europa central e de leste 

um número elevado de crianças menores de dez anos 

é explorada em  trabalhos agrícolas ou utilizada em 

actividades  criminosas,  como  roubo,  tráfico de  es-

tupefacientes ou mendicidade. A mesma organização 

estima que na Rússia exista mais de um milhão de 

crianças a viver na rua, número que se eleva a cinco 

mil apenas nas ruas da capital romena, Bucareste. 

Algumas boas práticas, no entanto, contrariam esta 

tendência. Na Alemanha, por exemplo, as autorida-

des tornaram obrigatórias as visitas médicas para as 

crianças no quadro das ajudas sociais prestadas pelo 

Estado, podendo os pais ser privados de uma parte 

dos seus rendimentos sociais no caso de recusarem 

este  procedimento;  na  Turquia,  mais  de  quatro  mil 

crianças escaparam a uma vida de trabalho precoce 

através da criação de um mecanismo de  registo da 

amplitude e natureza do trabalho infantil naquele pa-

ís, e da sua posterior escolarização.

“As crianças não podem ser vistas como ‘mini-pes-

soas’  com  mini-direitos’”,  referiu  a  este  propósito 

René van der Linden, presidente da Assembleia Par-

lamentar do Conselho da Europa.  

RC / Fonte: AFP

�500 crianças  
morrem anualmente 
vítimas de maus-tra-
tos nos países indus-
trializados

Há na língua portuguesa, como em todas as línguas, palavras 
que entram em desuso e que são substituídas por outras. Há 
conceitos que ganham em definição, com a actualização das 
palavras que os definem, outros tornam-se mais vagos.
Existe na minha língua materna [neerlandês] a palavra “onderwi-
jzer”, traduzida em francês por “instituteur”, para definir aquela 
pessoa que ensina, na primeira escola, ocupando-se de um 
grupo de crianças a tempo inteiro. O dicionário da Porto Editora 
traduz “onderwijzer” por “professor primário” e “instituteur” por 
“professor primário”, “mestre”, “preceptor”, “instituidor”.
O dicionário de referência “Van Daele” define “onderwijzer” 
como “docente do ensino básico” (leerkracht in het basison-
derwijs) e o dicionário da académie française revela: “institu-
teur (du latin institutorem; Enseignant ayant la responsabilité 
de l’enseignement aux élèves de l’école primaire (de 1881 à 
nos jours)”. No dicionário de Priberam -Texto Editora lemos 
que a palavra “instituidor” é derivado do Lat. Institutore sig-
nificando “aquele que institui”, “fundador”.
Consultando Eurydice, percebemos que não só a França ou 
a Bélgica, mas a larga maioria dos países da União Europeia, 
organizam uma escola básica – às vezes designada como 
escola primária – onde um único docente se encarrega de 
uma só turma – seguida de outra, a escola secundária, em 
que cada turma fica a cargo de um grupo de docentes, cada 
um com a sua disciplina. Na maioria dos casos a escola bá-
sica ou primária tem uma duração de 5 ou 6 anos lectivos.
Os franceses mantiveram, desde 1881 até aos nossos dias, 
uma palavra própria para identificar quem lecciona na escola 
primária, distinta da palavra que define quem ensina discipli-
nas, no liceu e mais tarde na faculdade. Na Flandres, diferen-
tes palavras conceptualizam com clareza diferentes docentes: 
“onderwijzer” (docente do ensino básico), “leraar” (docente 
do ensino secundário) e “professor” (docente de faculdade).
Em Portugal, na curta primeira escola, passamos de “mestre-
escola” para “professor do 1º ciclo do ensino básico”, depois 
de ensaiar termos como professor primário, de instrução pri-
mária ou da escola primária. Além de ilustrar a apetência 
para títulos burocráticos, o incaracterístico e geral “professor 
do 1º CEB” ofusca também a diferença entre o trabalho do 
“instituidor” e o trabalho de quem lecciona uma disciplina. 
O trabalho integrado facilitado pela relação uma turma – um 
professor está reduzido a um curto período de 4 anos. Mas, 
mais grave, o título genérico de “professor” originou que se 
considere legalmente apto para trabalhar em mono-docên-
cia, neste primeiro ciclo, quem teve uma formação inicial que 
o preparou para leccionar uma ou duas disciplinas.  
No portal do ME  lemos a proposta de reorganização da for-
mação inicial dos professores do ensino básico que o mi-
nistério dirige ao ensino superior: “prevê-se a possibilida-
de de serem organizados ciclos de formação, ao nível da 
Educação Básica, que habilitem para mais do que um nível 
de educação e ensino, podendo os candidatos optar [entre 
outras, pela formação para] o ensino dos 1.º e 2.º ciclos do 
ensino básico.
Com a formação em ensino dos 1.º e 2.º ciclos do ensino 
básico, os docentes, além de poderem leccionar todas as 
áreas do 1.º ciclo, podem leccionar no 2.º ciclo as discipli-
nas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências da 
Natureza e Geografia.
O objectivo desta medida é contribuir para que, na transição 
do 1.º para o 2.º ciclo de escolaridade, os alunos fiquem 
sujeitos a um modelo de docência organizado em moldes 
semelhantes, não implicando, como actualmente se verifica, 
uma mudança tão brusca de um único professor para tantos 
docentes quantas as disciplinas”.
A proposta parece focar a atenção sobre a preparação ne-
cessariamente generalista para os docentes da primeira es-
cola com duração de 6 anos lectivos. 
A aceitação não dependerá só de como as escolas de for-
mação inicial, muito marcadas pelo ensino parcelar e por 
disciplina, responderão, mas também de como os docentes 
desta primeira escola se assumam como institutore.

Pascal Paulus

Escola Amélia Vieira Luís. Outurela

Institutore
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Citando Mário Caetano, Hugo Carrão e Marco Rainho em “Alterações da Ocupação 

do Solo em Portugal Continental: 1985-2000”, Helena Roseta declarou recente-

mente (1) que nos últimos 15 anos Portugal perdeu 70 mil hectares de território (à 

custa de floresta, solo agrícola e vegetação natural.) A maior parte (55 mil hectares 

de território “artificializado”), destinou-se a “tecido urbano descontínuo”, “áreas 

em construção”, “indústria, comércio e equipamentos gerais”. Os espaços verdes 

nas cidades, entretanto, não crescem. Diz Helena Roseta que não dão lucro. “Um 

hectare de floresta ou solo natural pode valer mil vezes mais do dia para a noite, se 

for considerado “solo urbanizável”. (2)

Estas questões devem fazer-nos pensar numa outra, muito curiosa. Por que ra-

zão se estendem as cidades portuguesas, mesmos as que têm menos população, 

numa área cada vez maior  (a que não corresponde aumento populacional), não 

se verificando construção em altura? Em Portugal, em geral os edifícios têm no 

máximo oito andares, para “preservar” a paisagem… De quê? Quando se pensa 

que a “Torre das Antas” no Porto, é um pequeno edifício (quando se lhe pretende 

atribuir a categoria de “torre”), pensemos igualmente noutra curiosa questão: é importante que os prédios sejam 

pequeninos, ou que sejam bem construídos? Parece que há por aí muito prédio com 2, 3, 4 pisos que mete água 

“como na rua”. É uma prioridade evitar o aparecimento de prédios mais altos, ou provocar uma significativa 

melhoria na qualidade da construção? Quantos portugueses vivem em habitações sem condições, mas “boas”, 

porque “baixinhas”?

É ainda sinal estranho, esta “cimentagem” do território, já de si pequeno. Queremos qualidade na construção, ou 

apenas nos preocupamos com a altura dos prédios? Não será essa mesma preocupação um sinal de “pequenez 

mental”? E quanto ao aumento de valor dos terrenos “transformados” em “urbanizáveis”? Nem o urbanismo 

é politicamente neutro, como nota Helena Roseta. Há sempre capacidade para tornar qualquer actividade em 

algo lucrativo. Talvez as “torres” de 25 andares propostos para Alcântara fossem bem menos ofensivas que os 

milhares e milhares de casebres baixos onde se alojam, sem condições, imensos cidadãos.

Maria Gabriel Cruz,

UTAD, Vila Real.

(1), (2) Urbanismo e Corrupção, Helena Roseta, Visão, p.122, nº 720, 21 a 27 de Dezembro de 2006.

Prédios enormes…
  Quotidiano

Para Nuno Fernandes, que tomou conta da minha delicada doença estes meses. 
Tem-me feito não apenas ser agradecido, bem como amá-lo.

Era um caixote de lixo. Era o prato desses que nada tinham para comer. Era o sítio 
onde procuravam alimento porque despensas não tinham para os guardar. Era o 
caixote de lixo. O armário do desamparado. Comida podre que ajudava a manter 
a vida em solidariedade aos solitários sem trabalho, sem amparo, sem cunha para 
procurar alternativas de criar trabalho já tão dividido entre a população. Não foi em 
vão que em 1775, na Grã-Bretanha, Adam Smith provou a necessidade de parti-
lhar a actividade de construir sítios de oferta do que não se tinha, mas sabia-se 
construir e vender por um valor definido pela população capaz de organizar uma 
actividade de artesanato por eles determinada; e procura do que não se tinha e 
não se sabia construir, mas que se podia vender/comprar pelo que ele denominara 
valor – trabalho.
Esta não é uma hipótese, é toda a síntese da teoria liberal, do que desde esse dia 
passou a denominar-se Economia. Economia de acumulação de lucro, Economia 
de procurar trabalho produtivo e remunerado, antes de entrar em depressão ou em 
suicídio para obter um ordenado já bem dividido entre a solidariedade da família e 
dos vizinhos a saber corresponder à fugida ao caixote de lixo. Muitas ideias ocor-
reram entre as de Smith e o dia em que Émile Durkheim, espantado pelos delitos 
da Comuna de Paris, a guerra Franco Prussiana, leitor do sucessor de Gracchus 
Babeuf, fundador da Comuna para Governar Paris - Karl Marx orientador de Émile 
Durkheim e Marcel Mauss nas suas ideias socialistas que fundam, baptizada pelos 
seus fundadores já mencionados, a Ciência da Sociologia. 

Comida 
de lixo
Socialismo ou Sociologia? Acaba em Sociologia, o nome da Ciência que explica 
a interacção social, a procura de alternativas, de construção de ideias para a for-
mação do grupo e a sua capacidade. Não é em vão que em 1892 Durkheim acaba 
a sua tese de Doutoramento, orientada por Tönnies e é publicada no mesmo ano. 
Esse é o texto que debate com o liberalismo e faz lembrar a todos eles que existe 
a divisão do trabalho, mas que esta é social. Por outras palavras, o trabalho está 
dividido em capacidades e espaço para se poder ter um lugar remunerado e não 
ir comer ao caixote do lixo nem se deprimir por falta do mesmo.
O caixote do lixo não é apenas a solidariedade para comer a comida do pobre. 
É partilhar o que se sabe, dentro de uma casa denominada escola, na qual toda 
a criança aprende a subordinar-se às regras legais definidas pelo caixote de lixo. 
Subordinação que permite, ou não, o entendimento da vida em sociedade, dentro 
do Direito, da Ordem Social e da Paz. 
Durkheim debate com Smith e salienta as ideias de Marx, colabora com a queda 
dos Czares da Rússia e faz parte do Parlamento Menchevique, prévio ao parla-
mento leninista, ou Duma, em conjunto com Mauss, fundador de l’Humanité.
O caixote do lixo é um processo baseado na estrutura do entendimento da divisão 
social do trabalho e da sua existência.

Raúl Iturra, com a colaboração de Ana Paula da Silva,

ISCTE-CEAS-AMNISTIA INTERNACIONAL

13 de Janeiro de 2007

*Devido a um problema delicado de saúde, fui pela primeira vez, em 13 anos, incapaz de escrever um texto para a Página.
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A televisão transmitiu a imagem de crentes que, di-

zendo-se  a  favor  da  vida,  rezaram  numa  praça  pú-

blica  em apoio  à  campanha do NÃO. Havendo que 

respeitar as crenças e convicções profundas de cada 

um, há que dizer que estas orações não isentam os 

que nelas participam da responsabilidade do que se 

passa no país. 

Em Portugal, 18.000 mulheres fizeram uma interrup-

ção voluntária da gravidez o ano passado, algumas 

em condições deploráveis (50% tinham menos de 24 

anos, 40% consideraram a decisão muitíssimo difícil 

e  35%  difícil,  a  maioria  dos  motivos  que  levou  ao 

aborto são de carácter social; são indicações de um 

inquérito recentemente divulgado pela APF - Asso-

ciação para o Planeamento da Família).

Depois do último referendo, não foi praticamente nada 

feito para alterar este estado de coisas. A responsabili-

dade é de toda a sociedade. O que está em causa, neste 

próximo referendo, é se vamos manter a lei actual, ou 

se a Assembleia da República vai fazer uma outra.

Podem os apoiantes do NÃO garantir, ou pelo menos 

transmitir ao País alguma esperança de que a situa-

ção será diferente a partir de agora, se a lei continuar 

a mesma?

Se o SIM vencer, a Assembleia da República terá de 

elabora uma nova lei. Considero que esta lei deve ter 

as seguintes três componentes:

Reforço da educação sexual para diminuir os casos 

de gravidez indesejada.   

Apoio dado às mulheres em situações difíceis, sobre-

tudo às mais jovens,  para poderem não abortar, no 

caso de não o desejarem fazer.   

Criação  de  condições  para  que  as  mulheres  que 

queiram abortar no período  indicado no referendo o 

possam fazer em condições de segurança e respeito.  

Considero que os partidos que apoiam o SIM e têm 

maioria na Assembleia devem utilizar o período da 

campanha para informar os eleitores das caracterís-

ticas da lei que se dispõem a aprovar na Assembleia, 

no caso do SIM ganhar.

 Permito-me, como cidadão, transcrever de um artigo 

que publiquei num jornal regional, em 2004:

 “OPINIÃO SOBRE UMA FUTURA LEI DO ABORTO

Penso que uma nova lei sobre o aborto em Portugal 

deve ter as seguintes duas características:

1-Penalizar  criminalmente  e  fortemente  todos  os 

que,  homens  ou  mulheres,  forcem  ou  induzam  de 

um qualquer modo uma mulher a abortar. 

2-Permitir às mulheres com uma gravidez de duração 

fixada pela lei, abortarem em instalações hospitala-

res adequadas, desde que previamente tenham sido 

informadas de  todos os  apoios que  lhe podem ser 

dados no caso de não abortarem, por entidades para 

isso constituídas, muito facilmente contactáveis, que 

devem guardar segredo absoluto de todos os contac-

tos quando tal for desejado, e cuja função, para além 

de informar, é a de dar às mulheres todo o apoio pos-

sível, incluindo na fase hospitalar e depois, no caso 

de elas entenderem abortar. “

António Brotas

Professor Jubilado do Instituto  

Superior Técnico, Lisboa

Sobre o próximo  
referendo

  Á lupa

As denúncias de fracasso escolar de crianças dos meios po-
pulares nos primeiros anos de escolarização mostra a neces-
sidade da compreensão das diversas interferências nas rela-
ções do educando com o processo de ensino-aprendizagem. 
Podemos considerar que as interferências mais expressivas 
nesse processo e na condição de fracasso escolar, estão 
relacionadas a problemas individuais do educando, tais co-
mo imaturidade, desinteresse e desmotivação pelo ensino, 
falta de habilidades específicas, ritmo pessoal diferente do 
grupo, problemas orgânicos, ocorrência de desnutrição ou 
deficiências; dificuldades no contexto familiar, relacionadas 
com problemas emocionais, econômicos, culturais ou so-
ciais, mas além desses problemas, há outros relacionados 
ao próprio âmbito escolar, como a inadequação da postura, 
concepções e representações do processo de ensino-apren-
dizagem pelos professores, dificuldade e despreparo para 
a tomada de decisões metodológicas e avaliativas, desco-
nhecimento da realidade, das dificuldades e do potencial de 
seus próprios alunos.
Estudos pedagógicos descrevem as causas do fracasso 
escolar no cenário educacional brasileiro. Na virada para o 
século XX, surgiram explicações de cunho médico e com 
fundamentos racistas. A partir de 1930 até meados dos anos 
de 1970, a teoria da carência ou deficiência cultural tecia 
argumentos que atribuíam as causas dos problemas educa-
cionais à criança, entendendo-a como portadora de atraso 
no desenvolvimento psicomotor, na percepção, cognição, 
afetividade, e que eram próprios das crianças das camadas 
populares. Nos primeiros anos da década de 1970 até recen-
temente, predominam afirmações relacionadas à teoria da 
diferença cultural, localizando as origens do fracasso escolar 
na dificuldade da criança e de seu grupo familiar. No final da 
década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990 o 
enfoque é modificado, e defende-se que as condições do 
sistema escolar é que tem contribuído para a condição da 
produção do fracasso escolar.
O resultado dessa inadequação reflete-se nos altos índices 
de fracasso escolar, logo no início do processo de escola-
rização. Essa questão traduz o despreparo de muitos pro-
fessores ao enfrentarem a diversidade sociocultural de seus 
alunos, transferindo, como um mecanismo de defesa, as jus-
tificativas das dificuldades escolares, tanto para a criança 
quanto para seu grupo familiar.
No entanto, é importante não reduzirmos nossas reflexões 
com argumentos deterministas que atribuem o fracasso es-

Contradições na educação  
escolar brasileira de crianças
das camadas populares

colar apenas aos alunos provenientes 
de famílias das classes populares. É 
evidente que, nessas classes, as difi-
culdades são mais expressivas; no en-
tanto, a escolarização das crianças dos 
meios populares não pode ser compre-
endida como algo inatingível.
Ao enfocarmos a instituição escolar, 
precisamos não esquecer que ela é 
parte da sociedade em que vivemos, na 
qual ocorrem transformações permea-
das por crises econômicas e políticas, 
pela intensificação das desigualdades 
sociais, pela existência de programas 
sociais marcados por um forte assis-
tencialismo. Nesse plano, dificilmente 
a instituição escolar consegue se orga-
nizar no sentido de promover uma atu-
alização e adequação do seu ensino às 
necessidades de seus educandos.
Estudos atuais apontam que tanto o 
sucesso quanto o fracasso escolar, 
dependem de vários fatores relaciona-
dos ao próprio educando, a seu meio 
familiar e ao sistema escolar, no que 
diz respeito à seleção dos conteúdos, 
às formas de avaliação, à qualidade e 
eficiência do ensino, à adequação da 
escola à diversidade socioeconômica 
e cultural de seus alunos, entre outros.

Marcia Cristina Argenti Perez

Departamento de Educação

Universidade Estadual Paulista

Bauru, São Paulo, Brasil

mcaperez@fc.unesp.br
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Sou um professor do Quadro de Escola 
do grupo de recrutamento 530, Educa-
ção Tecnológica, de uma Escola de Vila 
Nova de Gaia.
Em Julho passado, a minha Esposa, 
professora do Quadro de Escola do 
grupo de recrutamento 500, Matemáti-
ca, candidatou-se ao Mestrado em En-
sino da Matemática, tendo sido aceite 
no início do ano lectivo 2006/2007 em 
instituição de ensino superior, no caso 
Universidade de Aveiro, para aquisição 
do grau de Mestre que concluirá, se 
não houver contrariedades, em 31 de 
Agosto de 2008. 
Questiono-me porque razão, tendo o 

mestrado exactamente os mesmos re-
quisitos do enumerado no ponto 3 do 
art. 18º, não poderá beneficiar com o 
disposto no artigo 54º do Estatuto da 
Carreira Docente na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 1/98, de 2 de Ja-
neiro. A meu ver, o ponto 4 do mesmo 
artigo deveria ter a seguinte redacção:
“4. O disposto no número anterior é ape-
nas aplicável aos docentes que obte-
nham o grau até 31 de Agosto de 2008.” 
De facto, dado o cuidado patente no 
ponto 2 do Artigo 18º, Aquisição de 
graus académicos por docentes profis-
sionalizados, CAPÍTULO II, Disposições 
transitórias e finais , que refere em rela-

ção à aquisição por docentes profissio-
nalizados integrados na carreira do grau 
académico de licenciado, em domínio 
directamente relacionado com a docên-
cia, e determina o reposicionamento no 
escalão da respectiva categoria corres-
pondente àquele em que teria sido po-
sicionado caso tivesse sido integrado 
na nova estrutura de carreira com esse 
grau de acordo com o disposto no arti-
go 55º do Estatuto da Carreira Docente 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
1/98, de 2 de Janeiro, dando aplicabili-
dade nas seguintes situações:
Estivessem inscritos no início do ano 
lectivo de 2005/2006 em instituição de 

ensino superior para a aquisição da-
quela licenciatura e a concluam até 31 
de Agosto de 2007; 
Estivessem inscritos no início do ano 
lectivo de 2006/2007 em instituição de 
ensino superior para a aquisição da-
quela licenciatura e a concluam até 31 
de Agosto de 2008.
Não se compreende a razão pela qual 
os mestrandos inscritos no início do 
ano lectivo de 2006/2007, e que con-
cluam em 31 de Agosto de 2008 não 
tem o mesmo tratamento.

Artur Manuel Lourenço da Silva Vieira

Vila Nova de Gaia

Para situação idêntica direitos iguais

De uso diário prolongado e muitas ve-
zes intenso, a voz tem um papel impor-
tantíssimo na actividade profissional 
dos professores e auxiliares de educa-
ção que, por isso mesmo, os torna es-
pecialmente vulneráveis a problemas 
vocais, como, de resto, confirmam os 
diversos estudos levados a cabo, quer 
em Portugal, quer em muitos outros 
países da Europa e do Mundo.
A necessidade contínua de horas de 
comunicação vocal, por vezes, a ní-
veis elevados de intensidade, o falar 
para grandes grupos, a acústica das 
salas, e a qualidade do ambiente (tem-
peratura, ar e pó), associados a postu-
ras corporais de trabalho e ao stresse 
emocional, próprio da profissão, são 
alguns dos mais frequentes factores 
de risco que podem afectar a saúde 
do professor e o seu desempenho na 
transmissão da mensagem. Situação 
de risco a que devem juntar-se ainda 
os factores de índole individual, como 
sejam a eventual debilidade da voz, os 
maus hábitos vocais, o tabagismo ou 
as doenças do foro respiratório.
A avaliar pelas queixas dos professores 
e dos auxiliares de educação, as pertur-
bações vocais mais referidas são, en-
tre outras, a fadiga vocal, o enfraqueci-

mento ou até a perda da voz, as dores 
de garganta frequentes, a rouquidão, o 
“pigarreio” constante e a sensação de 
comichão e de queimadura. 
Apesar de sentirem problemas de voz, 
muitos dos professores acabam por 
adiar a questão ou pensar que se tra-
ta de qualquer sintoma passageiro, in-
clusive porque, nos períodos de férias, 
geralmente, experimentam melhorias 
na qualidade vocal. Uma atitude a re-
considerar em termos de informação e 
formação sobre a voz, ou seja, sobre 
os mecanismos de produção vocal, os 
factores de risco e as condutas pre-
ventivas, sendo certo que, em caso de 
dúvida sobre sintomas e qualidade vo-
cal, devem ser consultados os profis-
sionais de saúde da especialidade.
Entretanto, e sem prejuízo de recurso 
a formas de terapia vocal, há alguns 
conselhos que podem contribuir pa-
ra a preservação da qualidade da voz 
que têm a ver, nomeadamente, com 
o consumo de medicamentos, os há-
bitos alimentares e de vida pouco re-
comendáveis ou até nocivos, como o 
tabagismo e os excessos de álcool, e, 
depois, com os ambientes poluídos e 
os abusos vocais.
Assim, quanto aos medicamentos que 

podem interferir com a qualidade vo-
cal, convirá sempre consultar o médi-
co; relativamente às bebidas, são de 
evitar as que contêm álcool e cafeína, 
pois, enquanto diuréticas, provocam 
desidratação e, como excitantes, pro-
duzem alterações neurovegetativas 
adversas. Efeitos estes a que deverão 
acrescentar-se a irritação das mucosas 
provocada pelo álcool e as perturba-
ções gástricas causadas também pe-
las comidas demasiado condimenta-
das, aconselhando-se antes uma dieta 
rica em frutas e vegetais, em razão do 
seu benéfico teor vitamínico. 
Igualmente nocivos são os ambientes 
poluídos, de modo especial quando 
secos ou contaminados pelo pó e pelo 
fumo do tabaco – que podem dar lugar 
a sinais de tosse e “pigarreio” –, reco-
mendando-se para cada caso medi-
das tendentes a preservar a qualidade 
do ar, nomeadamente a humidificação 
adequada desses locais e, por parte 
dos professores, o uso de água salini-
zada nas fossas nasais e o hábito de 
beber água à temperatura natural.
Aliás, tossir e “pigarrear”, durante ou 
após o uso da voz, se outros motivos 
não houver, constitui mau hábito vo-
cal, de efeito passageiro, que, por isso 

mesmo, se sente a necessidade de re-
petir subitamente, quando para com-
bater a desidratação é mais eficaz, por 
exemplo, beber água, deglutir em se-
co, bocejar ou fazer vibração dos lá-
bios e da língua sem som. 
É importante também fazer descanso 
vocal, após o uso prolongado ou inten-
so da voz, adoptando, por outro lado, 
uma velocidade moderada do discur-
so, com variações de entoação, em 
vez de falar mais alto para chamar a 
atenção ou para sobrepor-se ao ruído 
de fundo. Por último, devem evitar-se 
os monólogos, por não permitirem um 
tempo mínimo de recuperação vocal e 
o uso prolongado e/ou intenso da voz, 
em caso de constipação ou de outras 
afecções das vias aéreas superiores.

Luís Vieira

Técnico do Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde 

no Trabalho

Para abordagem mais detalhada, consultar a fonte: Guimarães, Isa-

bel  -  Os  problemas  de  voz  nos  professores:  prevalência,  causas, 

efeitos e formas de prevenção, in Revista Portuguesa de Saúde Pú-

blica, Julho-Dezembro de 2004).

Saúde no Trabalho

Professores: cuidados a ter com a voz
IE / FN
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Foi pena!!! Em nome da transparência, 
da justiça, do rigor, da ética profissio-
nal, (…) foi de facto pena! Porque ago-
ra, as colocações ficam entregues às 
escolas, através das chamadas “ Ofer-
tas de Escola”. De facto, as escolas pu-
blicitam no jornal as ofertas de horários, 
e, se é verdade, que a maior parte das 
escolas conduz os processos de can-
didatura de modo a facilitar a vida aos 
desgraçados dos professores desem-
pregados, algumas há que fazem tudo 
para dificultar a tarefa de candidatura 
e, na prática, inviabilizá-la para uma 
grande parte dos professores desem-
pregados que querem concorrer. Entre 

estas últimas, conta-se a escola EB2 
Frei António Brandão do Agrupamento 
de Escolas da Benedita, em Alcoba-
ça, que impôs que a candidatura fosse 
feita presencialmente pelo candidato, 
sendo qualquer outro meio utilizado ( 
por exemplo, correio, mail, etc. ), moti-
vo de exclusão. Que ilações tirar da ati-
tude desta escola? Onde está a trans-
parência? Onde está a ética? Como é 
possível que as Direcções Regionais de 
Educação permitam situações destas? 
E a Escola EB2,3 Vila D’Este em Gaia, 
que obriga a que os candidatos lá se di-
rijam pessoalmente para preencher um 
formulário? A Escola não tem página 

Web? Porque não coloca o formulário 
na sua página?  Se todas as escolas 
que colocam horários a concurso pro-
cedessem da forma inqualificável que 
procederam estas duas escolas, que 
fariam os desgraçados professores de-
sempregados? Passariam a vida a per-
correr o país de lés a lés, para entregar 
as suas candidaturas? Com que di-
nheiro, estando desempregados? Que 
pensar da atitude dos Conselhos Exe-
cutivos destas duas escolas? Faço vo-
tos para que um dia os professores que 
os integram se encontrem na situação 
de professores desempregados e se 
vejam sujeitos à mesma discriminação 

a que agora sujeitam colegas de pro-
fissão. Porque o mundo dá muitas vol-
tas...! Já que o nosso Governo enche 
a boca com a palavra “moralização”, 
porque não moraliza isto? Não interes-
sa?... Não tem impacto mediático? 
Acabaram-se as cíclicas...Foi pena! É 
mais uma coisa mal feita, Senhora Mi-
nistra, a juntar ao rol...!!!

Isabel Gomes

Professora

NOTA DA REDACÇÃO
Os  conselhos  executivos  das  escolas  referidas  no 

texto foram confrontados com as situações descritas 

não tendo dado qualquer resposta.

Acabaram-se as cíclicas...

A prática da actividade física não deve 
ser vista com o um “remédio” no com-
bate às doenças, nomeadamente as de 
origem cardiovascular mas, deve ter co-
mo objectivo a prevenção destas e de 
outras doenças. Como afirma a Organi-
zação Mundial de Saúde “é necessário 
promover comportamentos de saúde”, 
a promoção do exercício físico com o 
propósito principal de tornar activos os 
indivíduos sedentários. Segundo os in-
vestigadores Howley e Franks, a melho-
ria da qualidade de vida não se cinge 
exclusivamente à prevenção do sur-
gimento de doenças, mas implica ne-
cessariamente a adopção de compor-
tamentos saudáveis e, associação com 
altos níveis de participação em activida-
des físicas. Contrariamente, a adopção 
de um estilo de vida sedentário acarreta 
consequências nefastas para a saúde e 
qualidade de vida do indivíduo.
A mudança dos estilos de vida está a 
ocorrer a uma velocidade vertiginosa, 
tudo isto, devido às exigências coloca-
das pela sociedade moderna, caracte-
rizada pelo aumento da tecnologia e 
da industrialização, com as máquinas 
a substituir o esforço humano, esta si-
tuação é ideal para o aparecimento e 
aumento de incidência das chamadas 

doenças hipocinéticas, provocadas pe-
la ausência de exercício físico. Nestas 
estão incluídas a obesidade, diabetes, 
hiperlipidemia, hipertensão, problemas 
de coluna crónicos, ansiedade, stress, 
depressão entre outras, que estão inti-
mamente associadas à falta de exercí-
cio físico. 
É consensual a noção de que a acti-
vidade física habitual é um comporta-
mento de grande importância para a 
promoção de um estilo de vida saudá-
vel, tanto na infância e juventude como 
na idade adulta. Vários estudos reali-
zados ao longo dos últimos cinquenta 
anos demonstram, de forma evidente, 
que a inactividade e níveis baixos de 
aptidão física contribuem de forma sig-
nificativa para a generalidade das do-
enças crónicas dominantes nas socie-
dades industrializadas.
Nos adultos, a actividade física regular 
tem uma influência benéfica sobre al-
guns factores relacionados com a saú-
de, estando associada ao aumento da 
longevidade, a um decréscimo do risco 
de doenças coronárias, na diminuição 
de alguns dos factores de risco que 
lhes estão associados, como a obesi-
dade e o stress emocional, e uma ac-
ção profiláctica em patologias degene-

rativas do sistema osteo-articular. Nas 
crianças, a actividade física está asso-
ciada à redução de factores de risco 
de doenças cardiovasculares: pressão 
sanguínea, presença de lipoproteínas 
de baixa densidade e obesidade.
A infância e a juventude são conside-
radas idades fundamentais na aquisi-
ção de hábitos duradoiros de activida-
de física até à idade adulta, de facto, 
a promoção da actividade física na in-
fância e juventude baseia-se em parte, 
no pressuposto de que os hábitos de 
actividade física se desenvolvem du-
rante estes períodos e se mantêm até 
à idade adulta.
Actualmente, não é tarefa fácil incen-
tivar as crianças e jovens para a prá-
tica de actividade física, uma vez que 
estes são aliciadas por inúmeras acti-
vidades sedentárias, sejam elas os jo-
gos informáticos ou a panóplia imensa 
de canais televisivos, que estão ca-
da vez mais apelativos. Contudo, os 
educadores sejam eles os pais ou os 
professores, têm o dever de contrariar 
estas tendências, incutindo nas crian-
ças, desde tenra idade, hábitos de vida 
saudável.
A acentuada diminuição de actividade 
física nas sociedades desenvolvidas, 

que estão cada vez mais sedentárias, 
e as nefastas repercussões na saúde 
dos indivíduos, traduzem-se por custos 
individuais e sociais elevados, consti-
tuindo preocupação crescente de téc-
nicos e de governantes. As evidências 
demonstradas pela investigação cien-
tífica da relação entre actividade física 
e saúde levaram ao reconhecimento, 
por parte de organizações de grande 
credibilidade, por ex. American Heart 
Association, Fundação Portuguesa de 
Cardiologia, de que a inactividade físi-
ca é um dos maiores factores de risco 
de doenças cardiovasculares. De fac-
to, a recomendação de mais activida-
de física que seja adaptada às neces-
sidades e potencialidades do indivíduo 
deve constituir, uma constante entre 
os profissionais da saúde, dado que 
contribui decisivamente para uma vida 
saudável.
Mais uma vez se pode comprovar a 
importância da actividade física que, 
é assim, encarada como uma das “ar-
mas” para prevenir os problemas de 
saúde da nossa sociedade.

Carla Marisa Maia Moreira

Professora

carla_m_moreira@sapo.pt

Actividade física e saúde
IE / FN
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Exmos. Senhores

Escrevo-lhes porque a mágoa que sinto 
é imensa ao ver a educação e os agen-
tes da mesma, serem tão maltratados 
por todos. Começando pelo governo 
e pela Sra. Ministra de Educação que 
parece entender mais de economia do 
que de educação (deveria ter escolhi-
do essa pasta...ou talvez não, já basta 
o que vemos), esta senhora parece ter 
um qualquer trauma com os professo-
res e agora que o poder lhe foi dado, 
esfrega as mãos de contente, por po-
der destilar toda a sua paranóia em ci-
ma de quem ensina.
Mas pior do que isto é que esta senho-
ra dá força aos presidentes dos conse-
lhos executivos dos agrupamentos pa-
ra agirem, em caso de dúvida, sempre 
contra os professores. E, alguns destes 
presidentes, ávidos de agradar, muitos 
também com o poder tão enraizado nas 
veias, disparam em todas as direcções, 
contentes por poderem interpretar a lei 

e aplicá-la como lhes aprouver, porque 
o Ministério e a DREL ficará sempre do 
seu lado, porque afinal a lei em Portu-
gal é muito, digamos...versátil.
No dia 4 de Outubro de 2006, realizou-
se na Junta de Freguesia de Almada 
uma reunião do Sindicato dos Profes-
sores da Grande Lisboa, que foi avisa-
da a todos os Conselhos Executivos 
dos Agrupamentos do Conselho de 
Almada com carácter de excepciona-
lidade, dado que estava na mesa a ne-
gociação da alteração do Estatuto da 
Carreira Docente. A adesão dos Pro-
fessores foi grande, pois o seu futuro 
estava em causa, está em causa.
Algumas colegas de uma Escola do 1º 
ciclo de Almada aderiram na sua totali-
dade e como consequência tiveram de 
imediato as suas faltas injustificadas, 
com o argumento de que não avisaram 
a Escola Sede de agrupamento (não 
vem na lei que esse aviso deva ser fei-
to por cada professor).
Os outros professores das várias es-

colas deste mega agrupamento de Al-
mada, que é mais um quartel do que 
um agrupamento, onde só falta bater 
a continência ao seu general, tiveram 
a 2 de Janeiro de 2007,  uma carta re-
gistada informando que havia intenção 
de  lhes injustificarem a falta. O SPGL 
foi informado desta situação e o pro-
cesso vai decorrer em tribunal.
No entanto, para que sintam o tipo de 
pessoa que gere este agrupamento, 
esta semana esta senhora presiden-
te de Conselho Executivo enviou-nos 
para as escolas um aviso de reunião 
do Sindicato dos Professores Licen-
ciados que se realizaria numa Escola 
do Montijo. Admirados, não fiquem, é 
com este sarcasmo que são tratados 
os professores do Agrupamento mais 
protegido da história do MNE. 
Não sei se é um padrinho, ou se é uma 
madrinha que esta senhora lá tem, se 
calhar são ambos, o que é certo é que 
faz o que quer, quando quer e sobra-
lhe tempo para pensar como pode 

prejudicar os seus pares, mantendo-os 
sob pressão e não lhes dando paz de 
espírito para aquilo para que são pa-
gos - Dar aulas!
Aquilo que aqui faço é dar o testemu-
nho de um dos motivos porque a edu-
cação em Portugal é tão débil. As pes-
soas que têm o poder têm-no tempo 
demais, e quando não o têm directa-
mente arranjam capachos para mano-
brarem a seu belo prazer, como tam-
bém é intenção desta senhora que não 
nomeio, pois vivo numa democracia 
mascarada, e temo por possíveis re-
presálias e ameaças de processos dis-
ciplinares (Ah! Como ela gosta de dizer 
isto e ver as reacções das pessoas, ou 
então mandá-las calar nas reuniões 
como se de meninos se tratassem).
Publiquem esta carta, dêem a conhe-
cer ao País e à Europa esta vergonha 
da Democracia Nacional.

Vasco Campos Baptista

Professor

As imprescindíveis reuniões na escola 
têm sido um martírio para muitos so-
bretudo devido à dúvida generalizada, 
incutida em quase todos nós, sobre a 
sua utilidade, eficácia e proporciona-
lidade dessas variáveis com o tempo 
utilizado. Parece também existirem 
professores que se alimentam delas tal 
é a ligeireza com que as propõem e a 
lentidão com que as concluem. Refe-
rindo-se aos seus convocadores, Rego 
(idem, p. 30) acrescenta que o devem 
fazer “(…) apenas quando são absolu-
tamente necessárias”. Podem então ter 
várias imagens, sendo a convencional 
aquela que as considera como o local 
privilegiado das tomadas de decisão, 
“estímulo de ideias, juntar o espírito de 
equipa, gerar planos de acção, propor-
cionar orientações valiosas” (Miller e 
Pincus, 1997, cit. Rego, 2001, p. 17). 
Jesus (1996, p. 339-340), apoiando-
se em outros autores, acrescenta o 

seguinte: “o trabalho dos professores 
em equipa, no sentido da resolução de 
problemas comuns e do fornecimento 
e apoio mútuo, é a estratégia mais re-
levante na prevenção e na superação 
do mal-estar docente” pois entende-se 
que “o bem-estar, em todas as esferas 
é o objectivo primeiro da vida” (Seco, 
2002, p. 11). Neste seguimento, é in-
dispensável que o participante reco-
nheça a importância da sua presença 
e da sua influência nos resultados, pro-
porcionando, deste modo, mais moti-
vação e empenhamento no desenvol-
vimento das próximas acções.
Atribuem-se assim vantagens às reuni-
ões, destacando-se a melhoria da qua-
lidade de decisões e o desenvolvimen-
to da identidade grupal. Restringem-se 
as desvantagens ao tempo gasto, à 
possibilidade do político se poder evi-
denciar e à desmotivação em que po-
demos cair se não virmos as nossas 

ideias aprovadas. A par da (1) má ges-
tão do tempo onde é conhecido que 
quanto mais tempo durar a reunião me-
nos eficaz se torna, (2) da ascensão do 
(mau) político inibindo a participação 
dos outros e (3) dos desvios da ordem 
de trabalhos, elegeria a (4) clarificação 
das competências do grupo, como os 
quatro grandes problemas a cuidar no 
que respeita à eficácia da reunião. 
A dimensão do grupo é um factor a ter 
em conta, uma vez que se este for gran-
de (maior que vinte membros, segundo 
Ferreira et al., 1996) tem a vantagem 
de recolher maior número de ideias, 
mas a desvantagem de dificultar a co-
municação. A heterogeneidade cultural 
dos membros ou diferenças nítidas de 
conhecimentos específicos, permite, 
também aqui, a ascensão do mais dis-
ponível ou do mais político. Por último, 
de salientar a comunicação como um 
peso importante nessa eficácia através 

dos seus diversos princípios, onde se 
destaca o “saber escutar” por parte 
de todos os intervenientes: “(...) é um 
acto de sentir, interpretar, avaliar e re-
agir ao que o interlocutor está afirman-
do. É um processo activo que envolve 
pensamento e dispêndio de energia” 
(Araskog, 1994, cit. Rego, 2001, p. 
48). 

Luís Filipe Firmino Ricardo

Professor do Ensino Secundário. Marinha Grande 

luisffricardo@gmail.com
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Reuniões, reuniões, reuniões…
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versidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Luterana do Brasil | DA CIÊNCIA e da 
vida — Francisco Silva, Portugal Telecom. Margarida Gama Carvalho, Faculdade de Medicina  
de Lisboa e Instituto de Medicina Molecular. Rui Namorado Rosa, Universidade de Évora. | DA 
CRIANÇA — Raúl Iturra, ISCTE Universidade de Lisboa. | DISCURSO Directo — Ariana Cos-
me e Rui Trindade, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
| DIZERES — Angelina Carvalho, Colaboradora do CIIE da Faculdade de Psicologioa e Ciências 
da Educação da UP. | DO PRIMÁRIO — José Pacheco, Escola da Ponte, Vila das Aves. | DO SE-
CUNDÁRIO — António Silva Pereira, Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto. Arsélio 
de Almeida Martins, Escola Secundária de José Estevão, Aveiro.  Domingos Fernandes, Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Fernando Santos, Escola 
Secundária de Valongo, Porto. Jaime Carvalho da Silva, Faculdade de Ciências da Universida-
de de Coimbra. Judite Barbedo, Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto. Paulo Melo, Escola 
Secundária n.º 1 da Maia, Porto.  Paulo Pais, Escola Secundária do Padrão da Légua, Porto. | E 
AGORA professor? — Coordenação: Ricardo Vieira, Escola Superior de Educação de Leiria. 
Colaboram: José Maria dos Santos Trindade, Pedro Silva, Susana Faria da Escola Superior de Edu-
cação de Leiria e Rui Santiago da Universidade de Aveiro. | EDUCAÇÃO desportiva — Gustavo 
Pires e Manuel Sérgio, Universidade Técnica de Lisboa. André Escórcio, Escola B+S Gonçalves 
Zarco, Funchal. | EDUCAÇÃO e Cidadania — Américo Nunes Peres, Universidade de Trás-os- 
-Montes  e  Alto  Douro,  Chaves.  Miguel  Ángel  Santos  Guerra,  Universidade  de  Málaga,  Espa-
nha. Otília Monteiro Fernandes, Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, Chaves. Xesús R. 
Jares,  Universidade  da  Corunha,  Galiza.  Xurjo  Torres  Santomé,  Universidade  da  Corunha,  
Galiza.  | EM PORTUGUÊS — Leonel Cosme, investigador, Porto. | ENTRELINHAS e rabis-
cos — José Rafael Tormenta, Escola Secundária de Oliveira do Douro | ERA digital — Coor-
denação: José Silva Ribeiro. Colaboram: Adelina Silva, Casimiro Pinto, Fernando Faria Paulino, 
Maria Fátima Nunes, Maria Paula Justiça, Ricardo Campos,  do Centro de Estudos das Migrações 
e das Relações Interculturais (CEMRI), Laboratório de Antropologia Visual, Universidade Aberta 
e Sérgio Bairon (Brasil) e Francesco Marano (Itália) associados à rede de investigação do LabAV 
| ERVA moira e SUBLINHADOS — Júlio Roldão, Jornalista, Porto | PEDAGOGIA social e 
ÉTICA e educação social —  Adalberto Dias de Carvalho, Faculdade de Letras da Univer-
sidade  do  Porto.  Isabel  Baptista,  Universidade  Católica  Portuguesa,  Porto.  José  António  Cari-
de Gomez e Xavier Úcar, Universidade Autónoma de Barcelona.  | FORA da escola também 
se aprende  —  Coordenação:  Nilda  Alves,  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  UERJ, 
Brasil.  Colaboração:  Laboratório  Educação  e  Imagem:  questão  de  cidadania  |  FORMAÇÃO e 
Desempenho — Carlos Cardoso, Escola Superior de Educação de Lisboa.  | FORMAÇÃO e 
Trabalho — Manuel Matos, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universida-
de do Porto. | IMPASSES e desafios —  Agostinho Santos Silva, Engenheiro mecânico, CTT, 
Lisboa. António Teodoro, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. Isabel 
Menezes, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. João 
Barroso, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. João 
Menelau Paraskeva, Universidade do Minho. Manuel Pereira dos Santos, Faculdade de Ciências 
e  Tecnologia  da  Universidade  Nova  de  Lisboa.  |  LUGARES da Educação —  Coordenação: 
Almerindo Janela Afonso, Universidade do Minho. Colaboram: Licínio C. Lima, Universidade do 
Minho. Manuel António Ferreira da Silva, Universidade do Minho e Virgínio Sá, Universidade do 
Minho.  | O ESPÍRITO e a Letra — Serafim Ferreira, escritor e critico  literário.  | OLHARES 
de fora — Beatriz Gonçalves e Silva, Universidade Federal de São Carlos e Conselho Nacional 
de Educação, Brasil. José Miguel Lopes, Universidade do Leste de Minas Gerais, Brasil. Maria 
Antónia Lopes, Universidade Mondlane, Moçambique. Ivonaldo Neres Leite, Universidade do Es-
tado do Rio Grande do Norte, Brasil | POLAROIDs.txt. Palavras Situadas — Coordenação: 
Rui Vieira de Castro, Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Colaboram: 
António Branco, Universidade do Algarve e Maria de Lurdes Dionísio, Universidade do Minho. | 
QUOTIDIANOS — Carlos Mota e Gabriela Cruz, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
 Vila Real. | RECONFIGURAÇÕES — Roger Dale, (Universidade de Bristol), Susan Robertson, 
(Universidade de Bristol), Xavier Bonal (Universidade Autónoma de Barcelona), Fátima Antunes 
(Universidade  do  Minho),  Fernanda  Rodrigues  (Universidade  Católica  Portuguesa),  Mario  No-
velli  (Universidade de Amesterdão) e António M. Magalhães (Universidade do Porto).  | SAÚDE 
escolar – Coordenação: Rui Tinoco, psicólogo clínico Unidade de Saúde da Batalha, Porto. Co-
laboram: Nuno Pereira de Sousa, médico de saúde pública; Débora Cláudio, nutricionista da Di-
recção  dos  Serviços  de  Saúde  Área  de  Nutrição  da  Sub  Região  de  Saúde  do  Porto  |  SOCIE-
DADE e território — Jacinto Rodrigues, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 
| TERRITÓRIOS & labirintos — António Mendes Lopes,  Instituto Politécnico de Setúbal.  | 
TEXTOS bissextos — Coordenação: Luís Souta, Instituto Politécnico de Setúbal. Colaboram: 
Filipe Reis, ISCTE, Lisboa, José Catarino, Instituto Politécnico de Setúbal, José Guimarães, Uni-
versidade Aberta, Lisboa, Luís Vendeirinho, escritor, Lisboa, Paulo Raposo,  ISCTE, Lisboa. VI-
SIONARIUM: foto ciência com legenda — Conteúdos Científicos Visionarium, Centro de 
Ciência do Europarque – Espargo – 4520 Santa Maria da Feira – info.visionarium@aeportugal.
com - tel 256 370 605
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Vivemos numa sociedade de sonhos des-
feitos, desde criança temos vários sonhos, 
sonhos estes que ao longo da vida vão 
desaparecendo, mas ficam sempre liga-
dos a nós permanecendo no nosso sub-
consciente, estes sonhos são mais tarde 
recordados com uma certa nostalgia que 
nos abraça. Ao passar dos anos vamos re-
definindo os nossos sonhos adaptando-os 
à nossa instância actual, por vezes os so-
nhos que foram criados em criança e não 
foram conseguidos são mais tarde incons-
cientemente realizados.
Mas na actualidade, o que são feito dos 
sonhos, sonhar tornou-se menos usual, e 
o pragmatismo toma conta das nossas vi-
das álgidas, o realismo está cada vez mais 
presente no nosso dia a dia. As crianças 
sonham cada vez menos, e a realidade 
fleumática da nossa sociedade contribui 
extenuadamente para uma vida sem so-
nhos. Não existe espaço para dar asas à 
criatividade, à imaginação, à fantasia. Os 
sonhos tornaram-se globalizantes. Sem 
espaço para sonhar, as vidas perdem o seu 
sentido, o seu significado.
Alguns dos nossos sonhos são desfeitos 
ao longo da nossa vida, outros são trans-
formados em realidade, mas não devemos 
parar de sonhar, devemos procurar sonhar 
dando asas à nossa liberdade de imagina-
ção, transmitindo esse principio às crian-
ças e proporcionando-lhes momentos de 
sonho. Através da sua imaginação, deve-
mos deixar sonhar as crianças e estimula-
las a isso. Através do sonho somos capa-
zes de descobrir quem realmente somos e 
aquilo que nos faz realmente felizes. Para 
uma criança é deveras importante sonhar 
e deixar-se guiar por um mundo de fantasia 
ao redor dela, criando nela um gosto pelo 
sonho e pela vida.
Os sonhos não são apenas uma espécie 
de tráfego de informação, são a forma pró-
pria do nosso inconsciente se expressar. 
O nosso inconsciente não é mais do que 
um conjunto de factos e processos psíqui-
cos, de natureza praticamente inexplicável, 
misteriosa, obscura, de onde nascem as 
paixões, o medo, a criatividade e a própria 
vida e morte. 
As nossas escolas não estão preparadas 
para os sonhos das crianças, a nossa so-
ciedade não se preocupa com os sonhos 
das crianças, os sonhos são desfeitos, e 
passam a ser utopias sem sentido, per-
dem-se os sonhos, perde-se a felicidade. 
Para muitas crianças o sonho é a única for-

Sonhos desfeitos

ma de felicidade. Ao crescer a criança 
apercebe-se que tudo não passa disso 
mesmo, um sonho, uma ilusão. Deve-
mos ensinar às crianças que o sonho 
não termina. Devemos continuar a so-
nhar ao longo da nossa vida, procu-
rando concretizar os nossos sonhos 
em realidade, e não viver em profunda 
melancolia se isso não acontecer. Os 
sonhos são aquilo que nós queremos 
que sejam, e ninguém pode roubar o 
nosso direito a sonhar.
Se lutarmos por aquilo que acredita-
mos e que nos faz mover estaremos a 
lutar pelos nossos sonhos, se abdicar-
mos de lutar e subjugarmo-nos à triste 
sociedade, transformar-nos-emos em 
peças de um puzzle sem termo, sem 
sentido, que não encaixam umas nas 
outras, seremos pois infelizes e vivere-
mos numa obscuridade extrema.
Devemos lutar por aquilo que somos e 
lutar por um futuro de sonho para as 
crianças, todos nós sonhamos um fu-
turo para nós e para os outros mas o 
que realmente fazemos por esse futu-
ro? Pergunto-me se não nos preocupa-
mos demais com o quotidiano em prol 
de um bem-estar artificial.
“Sonhar é viver o passado no futuro, e 
o futuro no presente, é ter o se quer, e 
afastar o que não se deseja, é desper-
tar dentro de si aquele ser criança.
Se reprimirmos a nossa capacidade 
de sonhar estaremos a lutar contra a 
própria essência humana, e sonhar é 
preciso. “Para sonhar não é preciso ter 
passado, nem presente, nem cultura, 
nem riquezas; para sonhar não precisa 
fazer parte, de uma classe social, de 
uma faixa etária, ou de qualquer coi-
sa que separe um ser humano do seu 
semelhante, é preciso apenas ter es-
perança pois sem esperança ninguém 
vive e sonhar é viver”.
Um sonho só deixa de ter sentido 
quando abdicamos de lutar por ele.

Gui Duarte Meira Pestana

Professor

gui_pestana@portugalmail.pt
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  Dizeres

Uma coisa é contar, outra coisa é estar lá para ver, 
como eu vejo todos os dias, e a senhora havia tam-
bém de ver. 
O meu homem até que não é bem má pessoa, que ele 
trabalha todos os dias e tudo, mas só que à 6ª feira é 
sempre a mesmas coisa, que ele é mesmo assim. É 
mesmo o feitio dele, e não há nada a fazer… à 6ª feira 
ele vai logo para o café e depois não sei mais para onde 
e então ele bebe, bebe, bebe e quando chega a casa 
ele parte tudo que não há ninguém que o aguente…
Eu nem é por mim que até já estou habituada mas é 
por causa do meu Carlos e a senhora diz que ele aqui 
está sempre a causar problemas; e é verdade, ele es-
tá sempre muito revoltado que nem sei o que se pode 
fazer…Eu já lhe disse, filho, tu precisas da escola e a 
escola é para o teu bem, tens que ser educado para 
os professores e não podes faltar, mas ele diz que sim 
mas depois é sempre o mesmo…Mas eu gostava é 
que a senhora falasse com o meu homem; não sei se 
pode falar com o meu homem, mas nem sei se ele ia 
ouvir, se calhar nem cá vinha para falar com ninguém 
que ele diz que à escola não vem que isso é coisa 
das mulheres, e só cá vem se for para por o rapaz na 
ordem ou então para meter algum professor no seu 

lugar que ele agora disse que até vai ver como é, no 
fim do ano…, que já sabe que os pais vão ter que 
avaliar os professores e que a ele ninguém o manda 
calar. E é verdade que o meu homem não se deixa fi-
car com quem quer que seja e só é pena aquele feitio 
dele, porque eu sei que ele nem é mau, no fundo nem 
é mau e gosta de nós, de mim e do meu Carlos, que 
somos só os três que eu tive umas complicações de-
pois do meu Carlos, até estive quase a morrer e agora 
até nem posso ter mais filhos.
Mas isso de avaliar os professores, eu sei que fala-
ram na televisão, mas eu acho que isso é um bocado 
impossível. A senhora já vai ver porque é que eu digo 
isto, que é por isso também que eu vim para falar do 
meu Carlos, que é muito bom filho mas que eu sei que 
ele é um revoltado mas também como não havia de 
ser: o pai, quando chega à noite e está menos bêbado 
e nem vai partir tudo em casa, nem nada, traz o jornal 
de lá do futebol e diz ao meu Carlos para ele lhe ler 
porque o meu homem não sabe ler. È verdade que ele 
assina o nome mas depois não consegue ler e eu nem 
posso dizer que sei ler porque ele fica cheio de raiva e 
desata a bater-me; mas pede ao meu Carlos e a ver-
dade é que o meu filho aprendeu a ler muito cedo, na 

escola primária já lia bem como tudo e agora ainda lê 
melhor. Mas o meu homem nem sempre gosta do que 
o meu Carlos está a ler e então começa a dizer que ali 
não diz nada daquilo e desata a chamar-lhe mentiro-
so, burro e muitos outros nomes que eu nem digo…e 
se o meu Carlos diz que é mesmo aquilo que está lá 
escrito, e não aquilo que ele queria que estivesse, en-
tão ele desata a bater-lhe aos murros na cabeça e aos 
pontapés e eu nem sei como o posso parar… E todos 
os dias é isto, o meu Carlos tem que ler o jornal ao pai 
e se não for o que ele quer ouvir então já se sabe que 
é porrada e mais porrada. E não é que ele seja mau 
homem, que no fundo até gosta de nós e quer que o 
meu filho faça a escola e estude e tenha um futuro mas 
aquele martírio do jornal e do meu Carlos a ler…
A senhora está agora a ver porquê é que o meu Carlos 
é um revoltado, ele nem gosta da escola porque alguns 
professores lhe pedem também para ler…e a senhora 
diga-me, o que posso eu fazer? 
A senhora falava com o meu homem se eu conse-
guisse que ele viesse cá à escola? 

Angelina Carvalho

Colaboradora do CIIE da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto
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