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PREFAcIO 

Foi com satisfa~ao que aceitei a convite para prefaciar a trabalho A ESCOLA 
NA ROLAN(A DO TEMPO da autoria da Mestre Maria Augusta Branco. rive a 
oportunidade de partilhar uma parte do seu percurso academico, altura em que 
observei e apreciei a empenho e a entusiasmo com que a Dr.a Augusta Branco se 
entrega aos projectos, mas mais que a estes, as ideias. Essa sua forma de estar, .. 
associada a paixao com que partilha a seu saber, e cativante, especialmente para 
quem, par voca~ao, se entregou as quest6es da Educa~ao, na forma de professor: 
Atrevo-me a c1assincar a sua actividade intelectual recorrendo a duas imagens, a 
primeira e a de uma esponja que tudo quer absorver, pelo prazer de aprender par 
aprender, relativamente a segunda, na pratica cientrfica ela e como uma peneira 
onde tudo e permitido entrar, mas apenas as pepitas de aura sao seleccionados. 

No tempo em que vivemos, e importante reabrir a discussao do que devemos 
entender par Educa~ao, e que papel desejamos que a escola desempenhe no processo 
de constru~ao do futuro ... e que futuro? Devera a Escola ser a centro au um 
complemento da forma~ao que pretendemos dar ao cidadao e que e 
concomitantemente nosso filho? Que responsabilidades cabem a escola? e a Famrtia? 
e ao Estado? e aos pais? e aos educadores? e a comunidade em geral? Estas sao 
algumas das muitas questoes com que nos debatemos hoje. As respostas nao sao 
faceis, requerem estudo e, sobretudo, uma compreensao alargada do problema que 



nos propomos contribuir para a sua eventual resolufao. As crianfas, tal como as 
educamos, sao as mensagens que enviamos para um futuro que desconhecemos. 

Nos somos essa mensagem, mas parece que nao sabemos como a decifrar. Na 
realidade estamos confusos com 0 que efectivamente em nos se afirma. Nos, cidadaos 
comuns, mesmo os mais educados, nao somos a verda de. Na pratica querem-nos 

.. obrigar a aceitar que a verdade Ii propriedade de uns poucos que, ... "e vai 13 saber

se pcirqut, se consideram possuidores do conhecimento absoluto que lhes ilumina 
de tal forma, que sao eles que sabem 0 que efectivamente Ii bom para nos. 

Ao ler A ESCOLA NA ROLAN~A DO TEMPO, nao pude deixar de me recordar dos 
dias de conv/vio intenso com 0 saudoso Professor Paulo Freire, que me deixou como 
recordafaO um gesto e uma frase que ao longodos anos me tem inspirado e guiado 
na minha actividade profissional como docente universitario. Com as duas maos 
juntas, Iigeiramente sobrepostas,e com as palmas viradas para cima, dava-nos 

. como desafio "par nas maos do povo a sua propria historia e deixa-Ioescolher a sua 

felicidade, ... escolhendo 0 seu futuro ... ". Este desafio exige conhecer Cl historia e 0 

que ela nos ensina, e se estivermos verdadeiramente atentos, a propria historia 
indica-nos 0 caminho a seguir evidenciando-nos os atalhos com que a infelicidade 
dos menos favorecidos se constroi. Encontrar 0 trilho adequado a ser percorrido por 
professores, implica tomar consciencia da historia das ideias que inspiraram a 
COnCePfaO de Educafao que herdaram . 

. Ser professor Ii ter 0 privi/egio de acompanhar 0 crescimento e a maturafao 
intelectual dos outros. Sao momentos de Felicidade aqueles em que os alunos honram 
os que de uma forma ou outra participaram na sua formafao. 0 verdadeiro sucesso 
do professor realiza-se na criatividade e produtividade dos seus alunos. 

o trabalho que me foi dado a apreciar foi lido com interesse e do qual retirei 
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alguns ensinamentos. Na sua essencia,porem, tendo por autor quem tern, em pouco 
me surpreendeu, na medida em que me hahituei as reflexoes mais profundas, a 
husca pelas ralzes, mesmo que as mais remotas, dos factos ou fenomenos a estudar. 

A ESCOLA NA ROLAN~A DO TEMPO e 0 espelho do humanismo construtivista 
que reflecte a imanencia de quem a escreveu. Neste trahalho, as preocupafoes 
academico-cientificas da Dr.a Maria Augusta Branco alicerfam-se numa preOCUpafao 
com 0 rigor historico e filosofico. Os faetos sao mais do que nos e dado a ohservar, 
eles sao, sempre, 0 produto-circunstancial de urn con junto de processos que as 
mentalidades, de cada tempo historico-cultural, moldaram para dar resposta ao 
que e percepcionado como "a nova realidade". 

Uma leitura atenta permite-nos identificar, nas prMicas dos context os onde 
ocorrem os nossos afazeres profissionais, algumas rem in iscen cias. Somos diferentes, 
mas nao tanto quanto julgamos ser. Somos inovadores, mas reproduzimos mais do 
. que inventamos. Procuramos nos numeros a validafaO da nossa ohjectividade e 

acahamos por nos afastar das razoes fundamentais que deveriam orientar a nossa 
praxis profissional. 

Se isto se pode aplicar aos professores em geral, julgamos ser ainda mais 
pertinente fazer tal afirmafao para os agentes intervenientes nos processos de 
restituifaO da saude. 

Erradamente, ao fango de muitas decadas, atrihuiu-se a responsahilidade ou 0 

saher sohre as questoes da saude ao domfnio medico. Confunde-se saude com doenfa. 
E posslvel saher de saude sem se saher intervir na doenfa e vice-versa. Os prohlemas 

da saude sao os prohlemas de todos nos, mas a doenfa como prohlemci requer a 
intervenfaO especializada de quem foi treinado para tal. A ohra que nos e 
apresentada e urn relemhrar deste facto que, por razoes que envolvem interessese 
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rela~oes de poder, por vezes envolto em discursos po/{ticos, parece querer fazer-nos 
esquecer que a saude, porquese constr6i com a educa~ao, e uma ohriga~ao colectiva 
e que em circunstancia alguma devera ser delegada em poucos. 

A ESCOLA NA ROLAN~A DO TEMPO con vida-nos a reflectir sohre 0 que tem sido 
a escola, tal como estd deve ser entendida nas suas varias facetas e dimensoes. Ao 

ler este trahalho ncamos com a impressao que esta inacahado, que Ihe falta algo, 
... mas 0 que? Maisinforfna~ao? Mais texto? Mais descri~ao? Mais reflexao? Estas 
sao questoes multiplas e vagas que sao mais 0 estado em que ncamos depois de 0 

ler. Porque e simples e e hom, ... gostamos e por isso mesmo queremos mais. 
Resta-nos aguardar as novas ohras da autora .... 

Jose J. B. Vasconcelos Raposo 
Professor Associado com Agrega~ao com Psicologia - UTAD, 
Vila Real 
Pr6:Reitor da Umversidade de Tras-os-Montes e Alto Douro na 
Extensao de Miranda do Douro 
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NOTA INTRODUTORIA 

Quando se pensa no percurso da educa~ao, pensa-se de uma forma geral nos 
. percursos pessoais, num olhar relampago para urn presente, que emerge de urn 

passado sempre breve, de ontem. E neste contexto costumamos constatar admirados, 
que estamos sempre ainda longe, do que as eKpectativas educativas do pars ou das 
comunidades em geral, entendem como educa~ao. 

Neste inrcio de seculo, alem das questoes formativas do ponto de vista da 
literacia para os conteudos programaticos e da forma~ao pessoal e social, 
consideram-se tambem inclusas aos curricula escolares, as interven~oes formativas 
para a saude. Esta questiio, que iniciou ja nos anos 80 do seculo passado, viria 
responder a urn conjunto. de problematicas ... desde a pandemia da SIDA bern camo 
das DST, ate aos fenomenos de enfermidades socia is, tais como as adi~oes a drogas 

legais e i1egais Ii ate aos fenomenos predadores do equilrbrio ecologica, observaveis 
em comportamentos sobre os contextos do ambiente. 

Se a forma~ao escolar esta ainda longe da resiliencia tao necessaria para se 
confrontar com os desafios da vida, tambem e verdade que ja nao e ~ nem em 

intencionalidade nem em finalidade ~ 0 que ao tempo da escolastica se preconizava 

porforma~ao. Mas ainda muito ha para fater no sentido de formar para a Promo~ao 

da Saude, em Escolas Promotoras de Saude ... em que os alunos aprendem a aprender 
a ser capacitados, ou seja, responsaveis pela sua propria saude. 

13 
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A eonstrufao deste humano pereursor do Projecto de Si, inerente a prOmOfQO 
de si proprio, eomo um indivrduo activo, atento e participativo em todos as espafos 
de decisao e interaefao, estci a dar as primeiros mas seguros passos. 

Mas a que aqui se pretende reeolher, e um olhar alga tonga e reflexivo dessa 
rolanfa do tempo pela qual a eseola foi passando ... e como esses meandros foram 
determinantes em alguns trafoscaracterfstieos que ainda hoje revela. 

Este documento pretende de uma forma simples e alga eriativa fazer alusao 
ao tipo de intencionalidade educativa que foi mobilizandoas tradifoes, as decisoes 
e as rupturas, pelas quais a Proeesso Ensino(Aprendizagem foi passando ... ate ao 
pensamento integrador da saude nos currieulaescolares. 
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PORQUE ESTE DOCUMENTO? 

Este doeumento constituiu a apresenta~ao de "um olhar para a Escola atraves 

do tempo", e foi elaborado e pensado originalmente, eomo espa~o reflexivo integrado 

num Seminario submetido ao tema "Escolas Promotoras de Saude" . 

Este Seminario foi apresentado durante a Curso de Mestrado em Promo~aor 

Educa~ao para a Saude, na UTAD,Vila Real, no ana leetivo de 1997(98, pelo grupo 

de mestrandos: Maria Augusta Romao da Veiga Branco, autora deste doeumento; 

Nuno Corte-Real Alves, professor de Educa~ao Ffsica integrado no Projeeto PES, Isilda 

Teixeira Rodrigues, professora de Biologia da Universidade de Tras os Montes eAlto 

Douro e Maria do Ceu Santos Silva, Enfermeira Chefe do Centro de Saude de Lamego. 

Estes -Mestres em Promo~ao!Educa~ao para a Saude - eram ao tempo mestrandos, 
e foram as constituintes desse grupo de trabalho. 

A finalidade desteSeminario, apontava para uma exposi~ao relativa ao sentido 

e finalidades das Escolas, como entidades Promotoras de Saude. Mas pareeeu-nos 

que poder/amos eonvidar os assistentes a fazerem a s~guintepereurso: Falar das 

Eseolas do presente, perspeetivando a seu futuro, e eonvidando as presentes a pensar 

e falar um poueo do seu passado .. .porque muito poueos faetos na vida sao obra do 

aeaso. 
Assim, tomando a ideia do truao medieval, a grupo assumiu a papel do }ograf1 

1 }ogral- aqui pensado e representado como a individuo que " ... cantava versos cilheios e que par vezes compunha 
alguns ... "( in Dicionario da Lingua Portuguesa, Porto Ed.l99 7) no sentido de expor alguns faetos da vida social e 
cultural. 
Os}ograis tiveram uma forte representatividade na cultura falada medieval: eram recitadores, cantores e musicos 
ambulantes, que apresentavam a seu repert6rio em poemas e narrativas versificadas para a publico i/etrado de 
vi/lies, burgueses au nobres, servindo-se das linguas e au dialeetos locais, inspirados em cenas·da vida e interesses 
do publico. 
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de entao, e desta forma, foi exposta a Escola como um con junto de vivencias ao 

fango do tempo, mas situando-a em quatro momentos ... atraves de personagens, 
que a irao identincar, iniciando com a concep~ao Escolastica medieval, continuando 
pelo modelo de Escola Tradicional, depois fazendo alusoes cl Escola Nova e nnalmente 
a Escola Promotora de Saude, 

Esta metodologia foi preferida, por nos ter parecido ser menDs ma~uda e mais 
agradavel, do que um documento contextualizado, que em cone/usao, nao teria 
muito mais a acrescentar ao conhecimento, do que os trabalhos academicos 
elaborados normalmente, com conceitos e cone/usoes que nao podem ser muito 
mais, do que os que sao retirados dos compendios. 

A selec~ao da estrategia, fundamentou-se na convic~ao de que, como descreve 
Lesne (1976), «ninguem ensina ninguem, aprendemos uns com os outros quando 
as circunstancias sao favoraveis». 

Vamos entao recuar um pouco no tempo ... tentando perceber os caminhos que 
as Eseolas foram experienciando ao fango dos seculos ... ate aos nosso dias... 
apresentando uma retrospectiva s6cio-hist6rica e cultural da Escola. Assim, sera a 
Sociedade, a Escola, 0 Professor eo Aluno, os personagens que vao identincar cada 
um dos quatro momentos por onde passou e esta a passar a Escola: 

A ESCOL4STICA NA ESCOLA DO CLAUSTRO 
A ESCOLA TRADICIONAL 
A ESCOLA NOVA 

ESCOLA PROMOTORA DE SAUDE... 

o que aqui se apresenta e portanto uma perspectiva "pessoal" do ponto de 

16 
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vista de cada uma das personagens, dentro de cada uma das correntes pedagogicas 
identificadas. 

Nao tem tanto a pretensao do rigor cronologico e tecnico ... mas mais ahsorver 

a perspectiva da passagem dessas personagens ao longo do tempo ... para poder 
despertar as eventuais leitores, para as fenomenos sociocultorais que foram 
ocorrendo ... como eles foram um contrihuto de maior ou menor valia, para ir 
delineando um perfil a cada uma das escolas... e tambem as questoes que podem 
ser levantadas, a partir de cada mensagem que vai sendo exposta pelos personagens. 

Tambem nao esta imp/(cita a pretensao de estabelecer limites temporais para 
cada uma das concep~oes educativas (escolas) e nao se pretende sequer estahelecer 
uma corrente ordenada de acontecimentos. Como se verificara, entre a "escolastica" 
e a "tradicional" decorrem seculos. Nao poderia, num documento tao sucinto, e 

exposto par jograis, integrar-se todo a manancial de acontecimentos que decorreram 
desde a Antiguidade Crista e Idade Media que VaG desde a sec.lll ao sec.XIV, e ate 
mesmo, 0 Crepusculo da IdadeMedia que pode situar-se entre os sec. xli e XV. 

Os monologos em verso, aludem a fenomenosque marcaram mudan~as e 

vivencias, acerca das quais, se convidam os leitores a ref/ectir, para abrir espa~os 
de dialogo, entre as que tem a sua responsabilidade estes percursos de aprender e 

enstnar. 
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· A ESCOi.ASTICN NO CLAUSTRO 

o texto poetico que se apresentara tenta fazer alusao aos fen6menos 

socioculturais ligados a Escolastica, ao tempo da Idade Media, e do forte impacto 

que 0 movimento do cristianismoteve, suhstancialmente porque os elos de Iigafao 
com a religiao - que tera sido alvo de movimentos mais ou menos eficazes para a 

sua extinfao - nas antigas civilizafoes 

c1assicas greco-romana decadentes. As 

concepfoes do cristianismo emergiriam na 
Idade Media com uma fe que aharcaria toda 

a vida, desde os primeiros passos na vida e 

na formafao. 

A alusCio a Escolastica en contra razao, 
no facto de ter sido este 0 metoda (filos6fico) 

de ensino na Escola medieval - sohretudo a 
partir de S. Tomas de Aquino (1225-1274)

ao congregar a razao, a fe, a filosofia e a teologia. Em suma procurou integrar, 
n(,lm sistema coerente, a filosofia aristote!ica ao dogma criStao . 

. , A filosofia mencionada como escolastica e (Cottingham, 1986) o sistema derivado fundamentalmente de Arist6teles, 
que se desenvolveu no sec.XlI, e continuou de uma ou de outra forma a dominar muito do pensamento europeu 
durante os ultimos periodos medieval e do Renascimento. A "escolastica desenvolveu-se essencialmente da fusiio 
da filosofia de Arist6teles (conhecit/o na Idade Media como "0 Fil6sofo") e a doutrina da Igreja Cristii. Foi a 
necessidade de reconciliar as reivindicafoes da «fv> e de «raziio» que viria a produzir as tecnicas poderosas de 
argumentafiio e analise, que caracterizavam a filosofia escolastica. 
Roger Gal (2000:50) aponta Escoto, sucessor do abade de Fulda e mestre na Escola do Palacio, como "". 0 primeiro 
a recorrer a indufiio «para passar das coisas visiveis a contemplafiio pura das coisas espirituais» e, ao aplicar a 
dialetica a teologia! tera sidoo percursor da famosa escolastica." 
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Toda a representafao de desenvolvimento se identificava com a significado e 

sentido que a mundo (ocidental) tinha de Deus, e das formas como a Igreja fazia 
sentir esse significado. 

As expressoes de errte, tal como todas as actividades de vida, tiveram uma 
orientafao teocentrica: ouvir missa era uma actividade de vida ... a Igreja era 0 

lugar de culto, de reunioes, de deliherafoes,de espectaculos (trovadores,jograis, de 
representafiio de autos e misterios), de ahrigo e refugio. 

Nas sociedades medievais, fortemente hierarquizadas, aprender, tinha como 
unico sentido a ligafiio aos estudos teologicos, para a clero, alguns nohres e alguma 
nova burguesia. Os escravos por niio serem classe social, niio eram escolarizados, e 

nQ glohal, constitufam a miio-de-ohra necessaria (capturada, donde a necessidade 
de guerras) para servir as propriedades senhoriais. Assim, e sucintamente, terao 
sido as nohres e a clero as alunos do espafo do claustra. Posteriormente, foi-se 
formando uma classe, conscientemente a parte, de "intelectuais" e "sahios': que 
nao raro emergem do povo, mas privi/egiados par serem proximos do clero e da 
nohreza: eram "Ientes" das Universidades de entao, as taheliiies, as advogados, as 

f(sicos, as hoticarios ... que por raziio de of [cia eram letrados, e portanto fizeram 
instrufao. 

De facto e em geral, a cultura medieval era muit[ssimo haixa, so a clero, parte 
da nohreza e seus ftlhos, e alguma hurguesia e que puderam ter acesso a 
alfahetizafiio.Os mareriais escolare~ caros e raros, a falta de transporte para os 

centros de ensino e a natural despreocupafiio dos pais com a formafao dos flIhos 

Ca excepfao dos que eventualmente viessem a constituir a clero), a produfiio de 
manuscritos came rara ... tudo em con junto, tornou poss[vel 0 facto de ter sido a 
Igreja, a chamar a si a funfao da instrufao. 
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De intencionalidade educativa nao se falava. Nao havia escolas propriamente 
ditas do ponto de vista formativoleducativo, do humano em forma~ao; quase toda 
a prepara~ao estava legitim ada pelo teocentrismo. 

As invas6es bcirbaras ao desabarem sobre 0 que tinha sido 0 Imperio Romano, 
acabaram por fazer perigar nao so a cristan'dade, mas tambem a civiliza~ao 
constitufda como tal ao tempo. Nesta subversao global, de confiitos, confusao e 

perda de estruturas, virao aser os Mosteiros que existiam na Europa, urn pouco por 
toda a parte, as estruturas que se terao vindo a tornar no refugio da eultura e 

civiliza~ao. Estas institui~6es atravessaram todas as agita~6es socioculturais que 
abalaram a Europa do sec.lll ao sec.lX, e mesmo assim sobreviveram, tanto em 
estrutura como em fun~ao. Tudo 0 que e salvo das invas6es, e mantido e tornado de 
sua propriedade, pelo que e af que serao copiados os manuscritos dos autores 
antigos, .. e sera nestes esparos afastados da vida la fora, que se continuara a 
ensinar 0 latim que noutros espa~os se deturpava por falta de ensino e aplica~ao. 

Assim e compreensfvel que as celebres abadias do Monte Cassino em Italia, de 
S. Victor e de Cluny em Fran~a, de S. Gall na Sui~a, de Fulda e Hirchau na Alemanha, 
de Canterbury na Inglaterra, de Armagn na IrIanda, se viessem a tornar as pontes 
culturais e natural enclave cultural, para poderem tornar-se a expressao da educa~ao 
ao fango da Idade Media, como 0 elo que une 0 mundo antigo e 0 mundo moderno. 

A necessidade de forma~ao aos seus sacerdotes, manteve a Igreja sempre ligada 
a actividade da instru~ao, pelo que foi organizando, em redor dos seus bispados, as 
escolas episcopais onde leccionavam bispos e mais tarde os professores especiais. 

Na alta Idade Media (sec. V-VIII) em quase todos os convllntos e mosteiros os 
monges ensinavam os proprios religiosos a ler, a escrever, e naturalm'ente, a confiecer 
os princfpios teologicos fundamentais. Para 0 efeito, reuniam-se em salas m~itas . 
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vezes escuras e frias, que prefigurarao - pela sua planta - a que alguns seculos 
depois, se chamard de escola tradicional: filas de carteiras, onde alunos passivos 
esperam ser «enformados», frente ao Mestre, 
dominante, detentor do saber e do poder. 

A Igreja detinha, nestas escolas, um 
verdadeiro monopolio, e embora aceitasse 
alunos nao refigiosos, estes eram poucos e 

naturalmente muito seleccionados, de acordo 
com as criterios da propria Ignja. 

T ada a can juntura foi tornando as espa~os 
clericais orientados para a actividade da 
forma~ao, e port,anto toda a forma~ao teve ao tempo uma fort(ssima componente 
teocentrica. Esta realidade so viria a alterar-se um pouco, com a contributo de 
Carlos Magno, ao investir na forma~ao e criando as chamadas Escolas do Paldcio. 
Esta atitude do senhor feudal, veio refor~ar e encorajar as mosteiros, a formarem 
escolas para melhor forma~ao (do clero, para as senhores feudais e seus filhos). 
Estas, viriam a conhecer um desenvolvimento considerdvel no seu espa~o do claustra. 

Nos sec. X e XI, estas escolas vivem um lento percurso de desenvolvimento, mas 
em breve, e tal como exp6e Gal, (2000:52), « .. ja mio e passivel abrigar na claustra da 

catedral tados as alunas ... e e entao que as clerigos organizam, na cidade, salas 
onde tem a dire ito de leccionar ... » . 

E com esta desloca~ao do espa~o do claustra para a espa~o da cidade, ao 
haver necessidade de obter «Iicen~a» de ensino, concedida pelo chanceler au 
scnolasticus - designado pelo bispo para vigiar as professores - que se virao a 
encontrar as primeiros «ficenciados». 
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E assim a esco/a do claustra expande-se em espa(:o, mas sem deixar de se 
manter vincu/ada a esco/astica, ao enciclopedismo e aos va/ores teo/6gicos. 

A partir do sec. XII, foram come(:ando a aparecer esco/as /aicas, "com un a is", 
mas que apesar de tudo" nao se distinguirao, nem em organiza(:ao e estrutura e 

nem na ap/ica(:ao da sua didactica, das esco/as conventuaisque no fundo /heserviram 

. de mode/o. 
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SOCIEDADE: Sou quase toda de esc6ria; 
Sou quase toda insalubre, 

Sou quase toda miseria. 
a q' e isso de saude? 

a q' e isso de virtude? 
Se me fa~o de arrua~a 
Se vivem na mesma pra~a 
Na lama, aos pes de quem passa 
o menino, 0 beberrao 
As mulheres desguedelhadas, 
Pela vida maltratadas, 
No cheiro a podridao. 
Ao {ado as pestes, a esc6ria 
Com seculos de triste hist6ria 
Sem meios, sem conhecimento, 

Sem limpeza, 
Nem sequer comportamento 
De humana delicadeza. 
Os outros, os dos castelos, 
Das casas senhoriais 
Que vivem nos arraiais 
Com criados, mordomias 

Q' iguais a estes, sao tais 
Que vivem com regalias, 

Estao longe e escondidos, 
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Dentro de muros, de posse 

Mas se 0 dinheiro nao Fosse 
E as liga~6es ao poder, _ 

Iriam tambem morrer 

Na lama das minhas ruas. 
Que sao tao barbaros os tais 
Que sao pior que os demais. 
Doen~as? Tem as suas! 
5e tem Escola?, nao sei ... 
5e a ha, nao sei 0 que Ii, 

o que sera uma Escola ... 
5' esta vida Ii pedir esmola 
A fa~anhudos brutais 
E a damas senhoriais. 
Ensinar? 56 se ensina a guerrear e a cantar 
Aos mancebos, e as meninas 
A eles porterra e por mar 
A elas, no aconchego das salinhas 

E5COLA: Nao sou Escola, sou 56 claustro 
E 56 no claustro me ensaio 

Do Mosteiro nunca saio, 
Da escolasticasou 0 arauto 

. Aos muros estou confinada. 
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Ao Saber, estou vinculada, 

Longe da vida, do Fausto 
Do pecado prazenteiro 
Do dnico sorrateiro, 

Vivo no convento alto 
Dedicada por inteiro 
A luz da Biblia sagrada, 
A enformar a alma, nesta caminhada, 

Ahl . "d h 'd ' I , mas In a el- e eu Ir .... 

Esgueirar-me por ai.., 
No.o hei-de acabar aqui! 
Sairei, sub-repticia .. , Por casas senhoriais 
A ditar-lhes regras socia is, 
E fa-Io:ei com tal pericia 
Que ja no.o havera malicia 
Nesses hom ens anima is, 

Aos meninos que ai moram 
Levarei 0 verbo, 0 saber e as maneiras 
Que 0 mundo de ma canseira 
No.o os veja como foram, 
Serao va roes, gente arauta 
Que estuda e toca por pauta 

H'd'lh'd' 'I el- e tr.... el- e tr por al. .... 
No.o fico fechada aqui! 
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PROFESSOR: No c1austro eu nao existo e nao se ensina 
56 se filosofa e se reflecte 

ALUNO: 

Mas nada que ao sacro afecte!... 
Serve aescrita e 0 erudito 
. p' ra 56 ler 0 que estci escrito 

E saber, e saber ler. 
Ninguem explica o que estci escrito 
Nos muros 'de pedra e xisto 
56 se trocam sacras falas 
Em sussurros, nessas salas 
Claro qu' ha doutos, nao mestres 
Qu' a sombra dos ciprestes 
Cogitam, fa/am de Deus 
Mas de mim, de professor ... 
Nao tem 0 c1austro, maior, 
QU' os frades que Ihe sao seus . 

. 
Aluno ... eu sou aluno? 
o que sou eu afinal? 
Sou 56 um vulgar mortal. 
Leitor dos Iivros sagrados, 
E ao c1austro confinado. 
De mosteiros desterrados 
Mas nao sou d' outros igual!... 
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D' aluno fica-me a sina 

Emhora ja maturado, 

Quase velho. Mas ensinado 

A ler as textos sagrados 

Que as meus anosja cansados 

Aprendem, e Ihe dao hrado! 

E do texto sahia leva 

A palavra, a verho, a credo. 

Nao romp a estradas do mundo, 

Do claustra sou hahitante. 

Dos desvarios distante 
Posso ser nohre au ser frade 

Sou a elite, no {undo. 
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A ESCOLA TRADICIONAL 

Este con junto de personagens aludira aos fenomenos que decorrem a partir do 
sec. XVI - segunda metade. A cieneia, 0 pensamento filosofico, a arte e as letras 
inundaram a Europa. 0 iluminismo depois do humanismo revolucionaram as regras 
do pensamento cultural e cient{fico, e este ira transformar as finalidades da 

soeiedade. 
Nao e faeil definir e ate situar esse 

. movimento profuso que foi 0 

Iluminismo. Nao foi consentaneo em 

todos os palses da Europa, nem se 
expressou uniformemente em cada 
paIs. 

Alguns autores consideram, que 
nascendo na Toscania (sec.XIV), tera 
progredido ao fongo do sec. XV e ter
se-a propagado no sec. XVI ao con junto . 

. da Europa Ocidenta/, como urn fenomeno intelectual e cultural: uma revolufao 
destinada a confrontar mil anos de «barbe-rie medieval» e a retomar os esplendore~ 
da Antiguidade Classica. Tera como COnCePfao submersa e expressa 0 Humanismo, 
por oposifaO a escolastica medieval. 

Emergindo em Inglaterra e na Holanda, nas ultimas decadas do sec. XVII, foi
se expandindo, ao longo do sec. XVII, por toda a Europa e ate pefos palses do Novo 

Mundo aculturados pefos europeus. 
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Quem eo Humanista? E aquele que estuda osantigos, mas com novo esp{rito, 
desembara~ado de preconceitos dogmaticos, movido pela curiosidade intelectual, . 
a simpatia, a livre cr{tica da Razcio, 0 am or aos valores humanos em si mesmos: a 

verda de, a Beleza, aGl6ria. 
o Humanismo expressa-se por uma 16gica de pensamento antropocentrica, 

concebida para a gl6ria do homem. Mais do que uma flIosofia, result~ num metodo 
de trabalho, uma doutrina de vida e um sistema educativo. 

Surge a emergencia do «conhecer», e de estudar ... e Guttemberg em 1440, ao 
ter feito a descoberta da imprensa, utilizando 0 papel de trapo, viria a tornar poss{vel 
a utiliza~ao e multiplica~ao do acesso.ao conhecimento: os livros ficaram ao alcance 
de uma popcda~ao cada vez maior e mais interessada em aprender. Urn pouco por 
toda a Eur~pa, foi sen do disseminada essa necessidade, de tomar conhecimento 
acerca da ciencia, da descoberta, e de dar enfase a Razao. 

o que 0 Renascimento pode redescobrir e repensar da Antiguidade Classica, 
vira a ser a imagem que busca: 0 interesse pelo mundo vis{vel, pela natureza, a 
alegria pura de viver e desfrutar a vida, a sede de conhecimento e de ciencia. Alem 
disto, este progressivo acesso ao conhecimento, veio dar definitivamente importancia 
a necessidade de realiza~ao pessoal e individual, contidas ate ai, pelas rigorosas 
con~ep~6es teocentricas me~ievas, que aboliam todo 0 conhecimento nao teol6gico. 
Este fen6meno seria determinante para alterar as condi~6es de ensino e do exerdcio 
de pensamento. Iria come~ar a esbo~ar-se 0 que viria a ser 0 movimento da 
intencionalidade educativa. 

56 entre os sec. XVI e xvII - considera Aries - se come~ou a delinear a escola 

como espa~o formativo atraves da transmissao de conhecimento, e ocorrencia de 
determinados acontecimentos. Destes, os mais marcantes, terao sido por exemplo; 
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o novo papel do Estado que se tornou mais interventivo, as Reformas religiosas e os 
movimentos de alfabetiza~ao. 

Os contaetos do mundo cristao com outros povos (Cruzadas) ao nlvel cultural 
e comercia/, as descobertas e explora~6es marltimas. A apropria~ao destes 

conhecimentos, terao vindo a ser determinantes para a inven~ao deinstrumentos 
como 0 compasso marltimo, 0 quadrante, 0 sextante, 0 telescopio e como se nao 
bastasse, 0 concumitante contaeto com os saberes de outras culturas (arabes e 

bizantinos), aCClbara por deitar por terra as antigas verdades unicas, e num 
movimento subtil mas progressivo, come~a a defender-se 0 relafivismo, como base 
do pensamento ocidental. Aiem disto, 0 desenvolvimento do comercio e das cidades 
comerciais, promove 0 aparecimento de uma nova ciasse social - a burgues;a - nas 
cidades italianas e da Flandres, que aproveita e beneficia da cultura, da arte e do 
conhecimento, que as mensagens escritas e orais transportam. as Descobrimentos 
marltimos farao de Espanha e Portugal, centros de aflrma~ao deuma nova civiliza~ao 
mercantil e cosmopolita. Mas sera sobretudo a produ~ao cientfftca que emergiu da 
Revolu~ao Cientfftca do sec.XV/, 0 conjunto de fenomenosque determinara 0 percurso 
formativo dos homens. Assim, a teoria heliocentrica do movimento dos planetCls de 
Copernico, a lei de Galileu sobre a queda dos corpos, a slntese de Newton e mesmo 
a consciencia ftlosoflca emergente com 0 racionalismo Cartesiano, serao os faeto': 
que virao fazer a diferen~a. Surge a distin~ao entre 0 conhecimento e 0 sensa comum, 
e conhecer signiflca quantificar, ja que 0 nao quantificave/ e cientiflcamente 

irrelevante. 
, Como Cottingham (1986:13) bern esciarece IC a transi~ao da perspeetiva 

medieval para a perspeetiva moderna sobre 0 mundo, foi urn assunto demorado, 
gradual e extraordinariamente complexo; mas se pudermos afirmar, existir uma 
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gera~ao representativa da fase central dessa transi~ao, ela e a gera~ao de Descartes3 

e dos seus contemporaneos." 

E neste contexto hist6rico, cientffico e cultural, algo tumultuoso e difuso, que 

ira lentamente emergir a concep~ao educativa de Escola Tradicional, que acahari~ 

por correspondertambem a emergencia da Escola puhlica estatizada. No desenrolar 
. dos acontecimentos, era preocupa~ao desta corrente educativa, "assegurar a 
manuten~ao da estahilidade social". Assumiu-se como urn instrumento de integra~ao 
social dos cidadaos, "ensinando tudo a todos", assegurando a infalihilidade do 
metodo (ensinar com tal certeza que 'nao seja poss{vel 
nao ohter hons resultados), atraves de urn ensino solido, 

"instru~ao, hons costumes, e piedade sincera". Eo tempo 
do magistercentrismo, 0 mestre detentor e transmissor 
de saheres que assim reproduzia as normas da sociedade 
e era por esta legitimado. 

Os educadores do renascimento viriam a elahorar e 

defender metodos, ainda hoje actuais senao 
revolucionarios. De uma forma lenta mas segura, alguns 

iluminados, irao invertendo a concep~ao da crian~a como 
«adulto em miniatura» e olhar-se-a para as crian~as como 
seres hons, que existem para serem educados, no sentido de fazer desahrochar as 
suas capacidades f{sicas, intelectuais e morais. Na evolu~ao destes conceitos, ter-se-

l Descartes nasceu em 1596, uns cem anos antes de Colombo ter descoberto a America, uns setenta anos depois de 
Magalhiies ter feito a viagem da circun-navegarao e uns cinquenta anos depois da publicarao do "De Revolutionibus 
Orbium Celestium de Copernico. Morreu em 1650, uns 40 anos antes de Newton terformulado as leis da.mecilnica 
e da gravitarao universal, uns 100 anos antes das experiencias de Franklin com a electricidade e uns 150 anos 
antes de Francis Dalton ter publicado a sua teoria at6mica dos elementos (Cottingham, 1986:13) 
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ao destacado entre outros Erasmo de Roterdao (1466-1536) sabio renascentista, 

que revelou uma grande preocuparao com a aprendizagem e com a escrita, e que 

virci a influenciar 0 pensamento de Juan LUIS Vives (1492-1540) um pedagogo, que 
fez ja ao tempo, propostas educacionais com recurso a psicologia. Progressivamente,' 

Bacon (1561-1626) e Montaigne (1533-1592) entre outros, revelaram-se tambem 

pensadores pedagogos com propostas metodol6gicas importantes, com expoente 
em Comenius (1592-1670) na sua "Didcictica Magna" e Analmente Rosseau (1712-

1778) com um tratado educacional, que virci a marcar a conceprao naturalistae 
romdntica da pedagogia com a obm "Emilie". 

Esta corrente pedag6gica pretende educar, aplicando ainstrurao para preservar 
os esp{ritos jovens da corruprao e promovendo a honestidade atraves da palavra e 

do exemplo: Em essen cia, tem como Analidade que 0 aluno (caixa vazia) con hera as 
coisas, as artes, as ciencias e as I{nguas ... mas que, depois de as conhecer (conteudos 
transmitidos) pudesse repeti-Ias para depois as reproduzir em contextos socia is. No 
entanto, esta escola formal fechada, nao permite que 0 ambiente exterior possa 
perturbar a vida da escola. No fundo esta escola 

fechada em si mesma, apelava por um lado aos 
valores seculares herdados, e por outro lado aos 
novas valores humanistas, pelo quese tornou 
frequente que nos muros se colocassem os retratos 

dos grandes Iluminados, como Fonte de inspiraraoe 

motivo de orgulho. 
Mas nas alusoes que os }ograis Ihe dispensam, 

deixam evidente a dindmica dessas diferenras: Por exemplo, se os homens do sec. 

xvII amavam a hierarquia, a disciplina e a ordem que a autoridade se encarregava 
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de as;egurar, e sohretudo a incontestabilidade dos dogmas reguladores da vida ... 

era este con junto de valores era exactamente 0 que os iluminados do Sec.xVlll 

abominavam. Os primeiros assumem-se eristaos, de valores teocentricos, os segundos 

anti-cristaos e ereem no dire ito natural, no antropocentrismo; os primeirosaceitam 

o ciassicismo social e os segundos sonham com a liberdade e propagam os sonhos 

aos seus seguidores cronol6gicos. 

Na verda de, nem mesmo no Renascimento, os homens rampem deftnitivamente 

com as conceproes ftlos6ftcas e com 0 pensamento medieval ... ao contrario, os 

homens seiscentistas rodeiam esses pensamentos e va 10 res, reorganizam-nos e 

recriam-nos; tanto na arte, aplicando 0 expoente das culturas ciassicas -atraves da 

evidencia das formas, na exposirao corp6rea das divindades outrara cohertas -
como nos maneirismos, do estar e da convivencia social. 0 que viria a constituiu-se 
como novo, seria 0 produto da revolurao cientffica e a aplicarao das novas 
metodologias cientfficas. 

Neste surpreendente amalgama de diferenras, fica institu{da a Escola 

Tradicional que pressupoes modelos ciassicos de professor e de aluno ... ambos 

condicionados, em funrao das caracter{sticas s6cioculturais, eticas e religiosas, as 
quai.) a escola se suhmete. 

Espera-se do mestre a austeridade e a exigencia na disciplina, 0 saber met6dico 

e a justira na avaliarao. Ao aluno a aplicarao, a persistencia no estudo, a correcrao 

das maneiras, forte na vontade ... para assimilar bern as materias e as repraduzir, 
como replicador atitudinal e comportamental do professor. 
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SOCIEDADE: Sou a sociedade, toda em revolu~ao 

Com urn novo papel no Estado, 
Uma nova intervenfaO. 

As reformas religiosas, 

o movimento de alfabetiza~ao. 

Neste virar do seculo XVI 
A ciencia estd em evolu~ao: 
Copernicoe a hetiocentrismo, 
Galileu com as suas leis, 
o cheirinho a Iluminismo; 
Newton com a "sua" mecanica 

Prop6e nova explica~ao. 
Hei-Io! 0 racionalismo cartesiano: 
A consciencia filos6fica emergente, 

Com 0 seu discurso do Metodo 
Que revela 0 logro, 0 engano 
Em que cogitava a gente. 
De Descartes?! Antes dele nao havia 0 problema do conhecimento 
E com ele que 0 problema come~a 
Do "ser" para 0 "ver" - e 0 acontecimento. 

E a nova consciencia assim come~a, 
Distingue-se 0 conhecimento cientffico do senso com urn. 

Conhecer e quantificar 

Conhecer sem medir ... nao tern senso nenhum, 
o nao quantificdvel... e cientificamente irrelevante. 
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Agora a mundo, a Homem e a saber, seguem adiante. 
Distinguem-se as condifoes naturais 

Da lei da natureza 
E as sumas doutos, entre iguais 

Vao fazero mundo revirar-se, concerteza. 

A pintura, a arte, a danfa e a canto 
Acompanham a volta e adornam-na de en canto 
Damas elegantes de folhos e sombrinhas 
Passeiam em caleches e casam meninas 
Os cavalheiros dividem-se entre a saber, a garbo e a salao 

Que rica, que diversa, que imponente e esta gerafao! 

ESCOLA: E neste ambiente cientifico, historico-cultural 
Que emerge a movimentoeducativo a que chamam 
Escola Tradicional. 

Quero ser ja esco/a publica, estatizada 
Quero ser um instrumento de integrafao social 
Adeus, velho claustra lange da sociedade. 
Sou uma escola da manutenfao social 

. E da estabilidade. 
Sou a do metoda, da "Didactica Magna" 

You ensinar tudo a todos, YOU ser universal 
Vou par "ordem em tudo" neste mundo que nao estagna 

Sou a metoda da memoria, da educafao e instrufao. 
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o professor e modelo e guia do aluno 

Sem isto nao ha evolu~ao. 
A boca do professor e a fonte de saber 

E com os mesmos exercfcios pode ensinar 

Uma multidao 

Sou do magistercentrismo 

Do programa e do Professor. 

Da unicidade do metodo, 

Preservo·me a distancia, 
Das tenta~{jes do mundo exterior. 

o aluno segue 0 seu mestre, na palavra, no exemplo, na postura 
Que p' ra acompanhar 0 mundo 
Ha que saber estar com compostura. 
Dentro de mim, ensinam mestres-escola, jesuftas e letrados 

Que sao homens 'de saber, de honra e credo 

E podem assimser 0 exemplo, repetidos, copiados. 

Sera esta Escola um logro? 
Quem e senao esta escola que educa, 

Que forma 0 povo? 

E claro que a disciplina - necessaria, por sinal 

E desta escola uma sina 

Em si mesmo, um bem e ummal. 
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PROFESSOR: Quem melhor do que eu, 0 mestre, 
o detentor do saber 

AL~NO: 

Pode falar, opinare ensinar a ler? 
Dizem de mim, que sei tudo 
E sei tudo mesmo, 0 que M a saber 
Leio, escrevo, conto e ensino a Ser 
Fora do internato a vida e turbulencia 
Aqui M qu' haver metodo, regras e decencia 
Quem disser que aqui 0 mundo e fietfcio, antigo e desumano 
Que se lembre que amar a Deus e a Patria 
E 0 nosso intento, 0 nosso plano. 
A clausura do internato. 
A renuncia e 0 sacriffcio constantes 
Formam 0 homem respeitavel 
De saberes, regras e maneiras elegantes. 
Sou 0 exemplo a seguir, a luz, 0 norte 
E 0 aluno M-de espiar-me, 
Imitar-me ate a morte 
Esta claro que 56 a~sim se pode ser honrado 
E e isto que a sociedade tern, 
Atraves de mim, legitimado 

Qu' eu nesta Escola prime ira 
S6 sou urn «verbo de encher» 



. p'ra decorar, soletrar e saber a tabuada 
p'ra me meterem na forma, sair formado mais nada? 

E entao, 0 cora~ao? 

A brincadeira, 0 recreio? 

Estou farto. desta carte ira, 
. Oeste martfrio estou cheio! 

E claro que me quero formar, 

E ser urn homem a serio 
Mas gostava eu de dar 
Algo de mim ao imperio! 
Nao m' importo de estudar, 
Decorar as tabuadas 
Mas que medo dos gritos, 
Dos castigos, das reguadas! 
Sera que nao havera meio de estudar a escola toda? ... 

Eo mundo come~ar a formar a Escola Nova? .. 
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A ESCOLA NOVA 

Os personagens farao alusoes relativas a fenamenos que se relacionam com 

a chamada corrente educativa conhecida como Escola Nova. 

o sec. xix foi um per{odo de contrastes, de instabilidades, fenamenos estes que 

se propagaram ao fango dos primeiros 40 (Anos do sec. xx. 
Um pouco por toda a parte, foram decorrendo confrontos e conflitos mais ou 

menos de interven~ao armada: em 1830, e apas uma revolu~ao, Carlos X abdica; 18 

anos depois, em Paris, decorre a revolu~ao operaria; outros movimentos revoltosos 

polarizaram Viena, Berlim e Palermo; e alem destes, 4 anos mais tarde (1 E 1i'1), da

se 0 golpe de estado de Lu{s-Napoleao Bonaparte; posteriormente, em 1870, em 
Paris, voltam os motins populares, e apas 3 anos, em 1873, eclode em Espanha a 

revolu~ao republicana. Mas os conf!itos nao pararam 

poraqUl. 
Os per{odos revolucionarios foram prolongando

se ate ao terceiro quartel do sec. XX: em 1917 decorre a 
revolu~aosovietica, em 1939 desencadeia-se a guerra 

civil de Espanha. Dei Cmos mais tarde, em 1949, 

. desencadeia-se a revolu~ao chinesa, e ainda no final 
dos anos 600 mundo assistiu ao "Maio 68)) em Fran~a. 

Mas 0 que a prime ira metade deste sec. teve de mais 

mortrfero e devastador foram as duas Guerras Mundiais: 

. a primeira de 14-18 envolve varios parses, e por isto 

deixa ahaladas as estruturas econamico-sociais e 
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culturais da Europa, com profundas e visrveis consequencias na arte, na filosofia, 
na literatura e sobretudo na educapjo. Urn pouco em consequencia da primeira 
eclode a segunda e 0 mundo em geral e 0 europeu em particular viveu as cinco 
deeadas mais destrutivas da Humanidade. 

A Europa, envolvida nos confiitos, olha aterrada para 0 desencanto das cidades 
destrufdas, das famrtias destruturadas, mas sobretudo para 0 homem eapaz de tais 
chacinas. A necessidade de mudanfa na formafao dos homens, pareceu emergente. 

Assim no infcio do sec.XX, comefa a eshofar-se um movimento que teve como 
principal earacterfstica a descentralizafao do Poder e do Saber, desde sempre detidos 
pela entidade do professor, para se conceptualizar 0 aluno como detentor de 
necessidades, interesses e eapacidades proprias que deveriam ser respeitadas. Esta 
intencionalidade educativa rompe definitivamente, do ponto de vista conceptual, 
com 0 magistercentrismo para se centralizar no puerocentrismo. 

A nova escola esta em interacfao com 0 meio que a cerea, como centro 
congregador de esforfos, para fazer desabrochar a crianra. 0 respeito pela 
personalidade da crianra, fundamenta nao so a defesa pela liberdade e tolerancia, 
mas sobretudo pela adequafao dos metodos, pensados de acordo com 0 seu proprio 
ritmo e estadio de desenvolvimento. 0 

desenvolvimento harmonico e total, viraG a ser 
as finalidades deste tipo de aprendizagem. 

Para esta nova concepfao educativa, muito 
terao contriburdo as ideias do filosofo, botanico 

e musicoJeanJaques Rosseau (l712-1118), que 
como se viu anteriormente, se viria a revelar urn 
revolucionario em materia de educaft.1o. Foi urn 
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crftico expressivo ao dogmatismo livresco da escola tradicional, ao encic/opedismo, 
em que assentava 0 magistercentrismo. 

, Jaao tempo da corrente encic/opedica da escola tradicional defendeu uma 
. educa~ao mais liberl:adora.e repudiou a autoridade cega do professortradicional e 

os mecanismos opressores e repressores que a sociedade em geral exercia sobre as 
crian~as, Aoter defendido em "Emilie", uma atitude de respeito pela livre expressdo 
emocional e artfstiea das crian~as, expressas atraves da doutrina do «bom selvagem» 
e da natural bon dade das crian~as, influenciou nao so os seus contemporaneos 
oitocentistas, como tambem abriu 0 espfrito dos seus seguidores. De uma forma 
mais ou menos explfcita, Rosseau tera fomentado no sec.XVI/I, 0 espfrito crftico, que . 

teria dado infcio ao movimento das pedagogias libertarias, as quais a concep~do 
da Escola Nova nao e estranha. 

Personalidades, teoricos e pensadores como por exemplo Kerschenteiner (1896, 
Alemanha), desenvolveram alguns esfor~os no sentido de refor~ar esses pensamentos 
de Rosseau. Mas virao a ser Dewey (1859- 1952) filosofo professor universitario, 
Maria Montessori (1870-1952) uma medica italiana e 0 belga Decroly (1907-1932), 
pedagogo, psicologo e medico, aqueles que com maior evidencia desenvolveram 
trabalhos, e acabaram por implementar metodologias que deram caracter ao 
movimento da Escola Nova. 

Dewey (1859-1952) professor universitario e defensor da democratiza~ao do 
processo de ensinolaprendizagem, fundou na Universidade de Chicago a Laboratory 
School, (1896) onde experimentou as suas ideias pedagogicas. Deweyacreditava 
no poder libertador da educa~ao e considerava, que um sistema publico de qualidade, 
era um poderoso instrumento de combate as desigualdades socia is. Era defensor da 
transforma~do das escolas em pequenas organiza~6es democraticas, onde professores 
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e alunos se responsahilizariam pela organiza~ao das institui~6es (Marques, R. 2000: 

48). Este fil6sofo era defensor do Trahalho de Grupo e do Trahalho de Projecto, mas 

sohretudo, considerava que a escola tinha um papel preponderante, na Educa~ao 

c dos alunos para' 0 exerdcio da cidadania. Estas ideias ficaram e foram sendo 

implementadas" , eo Trahalho de Grupo e de Projecto,dependendo das materias 
em causa, sao ainda hoje aplicados na maioria das escolas 

Em 1907, Dec/orye Montessori, esta em Italia, e aquele na Belgica, fundam 
escolas em que previligiam os pressupostos de liherdade e individualidade da 

cnan~a. 

Dec/ory funda L'Ermitage, em Bruxelas, conhecido pelo metodo de ensino e da 

organiza~ao da leitura, em torno dos centros de 
interesses e de jogos educativos. 

Maria Moritessori fundou a ((Cas a dei 
Bamhini" onde aplicou as suas ideias 
pedag6gicas. Esta medica pedagoga, partiu de 
trahalhos efectuados com crian~as deficientes, 

e uma vez registadas as etapas e metodos 
estahelecidos para a aprendizagem efectuada, 
apliCO'u as mesmas metodologias e estrategias 
em crian~as norma is. Nesta hase metodol6gica, i, 

esta a rela~ao viva e interactiva' da crian~a com 

os ohjectos, permitindo a estimula~ao sensorial, 

e por isso, 0 desenvolvimento dos sentidos. Nesta 

concep~ao, 0 educador ou animador, sempre 
dispon{vel e interactivo, e muito mais 0 recurso 
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do qual a crian~a se serve, do que 0 transmissor de informa~6es: a crian~a deve ser 

tao livre quanto 0 posslvel e 0 edueador e um guia individual que ajuda a crian~a 

na interac~ao com os materia is e objectos. Montessori respeita 0 ritmo da crian~a, 

mas nao deixa de ~aver alguma rigidez na forma como usa e distribui os materia is, 

ou seja, como apliea os seus metodos, 

Em Portugal, seria Faria de Vasconcelos quem daria 0 grande contributo para 

a sua implementa~ao, 

Esta Escola, por oposi~ao as anteriores concep~6es pedag6gieas, era uma escola 

nova ... e tambem por oposi~ao ao contributo que a escola tera tido, nos homens 
que fizeram as guerras, esta era a escola em que se enfatizava a eduea~ao dos 

alunos para 0 exerdcio da cidadania. 
A alusao ao fango da apresenta~ao dosJograis, incide fundamentalmente, nao 

no inicio do seculo, onde estes pedagogos estiveralJ1 presentes, mas sim e sobretudo ... 
nos acontecimentos socroculturais da primeira metade do sec. xx, que de alguma 

forma foram consequencia expressiva dessas concep~6es. 
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SOCIEDADE: Venho do fundo de guerras. 

Do fumo das fabricas d' operarios 

E na sociedade as classes batem-se como feras 

Pelos prindpios sociais e numerarios 

Qual nobreza? Qual aristocracia? 
. . 

A vida sorri matreira 

A tanta his~6ria d' asneira ... 

56 ha plebe e burguesia! 

Tambem ha novo-riquismo 

E pobres; nao houve sempre? 

Mas mesmo assim estou contente. 

Ha cultura e altrursmo 
Ha polrtica, economia 

E, enfim, uma palida aristocracia ... 

As portinhas da pobreza. 
De quem sera uma fatia vazia? 

Do homem Novo, concerteza! 
Sou feita de lutas verba is, 

Calaram-se as armas ja cansadas. 

Mulheres lutam por direitos iguais 

Crianras existem p' ra serem educadas! 

Fala 0 mundo inteiro da social democracia 

Acima 0 proletario! 

abaixo a burguesia! 

Quem comanda 0 mundo 
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Senao quem nele trahalha? 
Ajorna!!! 
Acima a social argumento, 
Ahaixo a metralha! 
Make love, not war 
Viva a amor, 
San Franciscoe a tal flor! 
Ah! Liherdade, a maior e mais valor! 
Sou a sociedade da musica, 
Da parlamenta~ao, da poesia e da ludica 
Sou de Lennon, de Hendrix, de LSD e da halada 
Sou da filosofia da liherdade, 
A do tudo e do nada 
Sou, enfim, a sociedade da gloria 
E sera como tal que ficarei na historia. 

ESCOLA: Sou a Escola que fez de novo 
De ideias novas, a lugar do encontro 
Do conv/vio e do debate, 
Na sociedade onde estou 
E na qual me confronto. 
Sou factor de dinamismo cultural e social 
E em mim a aprender, 
Serve como fun~ao social, individual. 
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Qual Escola ensinante? ... 
Que eminencia parda e essa? ... 
Que voltou costas ao mundo 
Quando 0 mundo mesmo e a pe~a? 
Para 0 saber adquirido, descoherto, livre, fecundo! 
Abro-me alegre p' ra vida 
De parceiros constru{da . 
De projectos, de estrategias! 
Que de sapiencias regias .. . 
Velhinhas, pre-concebidas .. . 
Estamos todos jil cansados 
Sou a Escola Nova, 0 futuro! 
Onde pedagogo e interessados 
Sao 0 Aprender seguro. 

PROFESSOR: Que mestre? Que professor? 
Que perguntas de oratoria? 
Tudo isso pertence a historia. 
Vivo em rela~ao pedagogica, 
Que a motiva~ao e a logica, 
Para quem quer aprender 
Quem da vida, a vida quer saber! 
jil nao sou predominante, 
Nem hruto, nem ensinante. 
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Sou parceiro, sedutor 
Desencadeante de processos 

De condiroes de trabalho 
Adaptado aos progressos 

, Que semempatia, pouco valhol 
Sou um seguidor de Rogers, de Freinet, 

De Montessori, 
De Illich, de Mialaret, 
De Dewey, de Cousinet, 
Nao mais me apetece a mim 
Entre alunoe saber ser a seu mediador 
Ao contrcirio, e 0 saher 
Que nos medeia, nos dci flml 
Do aluno sou parceiro, de projectos, caminhadas 
Eu ensino-Ihe as estradas 
fie e ponto de partida 
p'ra construirmos a ser e 0 saber 
Que 0 hci-de nortear na vida, 

ALUND: Atenrao eu sou a aluno, a novo, determinado 

ja nao venho mais a Escola 

56 para ser ensinadol 
Estou antes determinado 

A projectar-me na vida 
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· Que esta Escola dd guarida 

Pois cam in ham lado a lado!! 

Trago a vida aqui p' ra dentro 

Construo-a em fundamento 

Eo mestre e meu aliado 

o parceiro, 0 meu amigo 

Vivo uma rela~ao pedag6gica horizontal 
Onde actuo, executo, controlo e realizo 

E nova ou nao annal 

Esta Escola de jUlzo? 
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PARAUMA ESCOLA PROMOTORA DE SAUD£... 

Na actualidade, parecem ser as questoes Iigadas ao binomio saude / doenfa, 

as predadoras do bem estar humano anrvel mundial. De facto, as circunstancias de 

mudanfa do mundo, como aldeia global, circunscrevem aos fenomenos de saude -

au pelo menos a constatafaodas ameafas qu.e fazem perigar a sua nao pre va len cia 

- as suas preocupafoes mais evidentes. 

Voltando um pouco atras ... 0 Portugal de Abril, procurou com esperan~a no 
futuro, alterar a escola do seu contexto de "escola tradicional" da qualjunqueiro 

nos fa la, e investiu nas concepfoes democraticas aplicadas a 
Educafao. E isto foi delineando fortemente algumas alterafoes 
no estatuto de formadores e formandos. 

Como pudemos assistir, atraves dos jograis, a diminuifao da 

assimetria de Poder/Saber entre os parceiros do Ensino/ 
Aprendizagem, trouxe para a rib alta di:! Escola, novas propostas 

para este Processo. Surgiram novas estrategias, nomeadamente 

as Metodologias de Projecto, primeiro ao nrvel da interacfao 

professor-aluno e depois aplicadas a nrvel interinstitucional. 

Como um drculo que se fecha sobre si proprio, os con juntos 

de medidas encontradas para resolver alguns problemas da humanidade, foram e 

vem sen do cada vez mais, elas mesmas, as origens de novas problematicas, as quais, 

ha por sua vez, que encontrar novas medidas de resolufao." 

Escolas Promotoras de Saude". Entao, a Escola nao e apenas Escola". ponto 
final? 
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Sera que faz sentido falarmos de Escolas Promotoras de Saude? 

Desde a Escola Nova, numa concep~ao de abertura ao meio circundante e ao 

clima social e cultural envolvente, que a terreno da educa~ao deixou de se esgotar 

na transmissao curricular. 

Do ponto de vista social, a no~ao de saude outrora centralizada na ausencia" 
de doen~a, remetia estas preocupa~oes para a domfnio dos servi~os de saude, cuja 

• 
finalidade se focalizava. na diagnose, prognose e tratamento dos fenomenos 

patologicos. 
Com a lei de RicardoJorge de 1901 [in PPES, Educa~ao e Saude, 1995, n038 

(modsaesc, Doc.)] ao ter sido criado 0 Servi~o de Sanidade e Constru~6es Esealares, 

e aplicando-se a modelo epistemologico de entao, foi a proposta legal as necessidades 
eneantradas. Entre 1926 e 1950 institucionalizou-se a Medicina Escolar, e a partir 
de 1971, criaram-se as servi~os de Medicina Pedagogica do ME e da Saude Escolar 
no MS, em cujos espa~os, foram fortemente enfatizadas as potencialidades dos 
professores, como protagonistas de atitudes e transmissores de eanteudos promotores 
vida saudaveis. 

Mas continuamente, novas desafios se colocaram: a partir dos anos 70 e 80 do 
sec. xx reservaram-se a Eseala novas protagonismos tendo em conta as realidades 

socioculturais, com as quais ja se houvera comprometido. 
Par um lado, desencadeiam-se movimentos migratorios de jovens e adultos a 

nfvel laboral e academico, que afastados dos nucleos familiares e utilizando as 
liberdades socia polfticas absorvidas, se tornaram consumistas de todos as produtos 

mais au menos saudaveis, em ambientes urbanos para as quais estariam pouco 
preparados ... par outro, emergem alguns palos de insalubridade social e habitacional, 

que acabariam par se expandir de forma perigante, em bairros degradados e de 
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natureza descontextuafizada pela falta de emprego e condifoes de subsistencia 

digna. 
o facto e que nos anos 80 e 900 paIs se ve a brafos com uma nova dimensao 

de aCfao: e necessario nao so prevenir as doenfas em grupos de risco determinados, 
mas tambem impedir que estas ocorram em populafoes que esttio ainda saudaveis. 

Para isto, havia que preparar precocemente as gerafoes vindouras. Comefou 
a revelar-se a importancia da saudeem contextos escolares. 

Esta nova intencionalidade educativa, denniu-se (Carta de Ottawa, 1986) como 
"um processo que visa criar as condifoes, que permitissem aos indivlduos e aos 
grupos, controlar a sua saude, ados grupos onde se inserissem, e agir sobre os 

factores que a influenciassem". 
Desta realidade conceptual, emergiram os processos promotores de saude, 

desenvolvidos em contextos de educafao.· Estavam criadas as Escolas Promotoras 
, 

de Saude,(EPS). 
No entanto, e pese embora todo 0 esforfo desenvolvido, os agentes educativos 

e socia is, permaneceram mentalmente ligados aquele conceito de saJde, outrora 
cristalizado em ausencia de doenfa, que mantinha fortemente redutoras as 
iniciativas teoricas academicas, no sentido de se aprender a ser promotor da sua 
propria saude. A sociedade em geral, foi continuando a mqnter-se suncientemente, 
dependente dos servifos e tecnicos de saude ... e manteve mais a atitude curativa 
da doenfa do que a preventiva, e menos ainda a promotora de saude. 

No sentido de produzir efeitos de inversao no processo - considerando que, 

mesmo com um diagnostico de doenfa, qualquer pessoa poderia ser activa e uti! 
desde que para tal, encontrasse 0 seu proprio percurso de vida e se identincasse 
com ele -Christoph Djours viria tambem posteriormente a conceptualizar a nOfao 
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de saude, [PES, 1995 ! N. 038 (modsaesc.doc)], como sendo "a capacidade de cada 

Homem, mulher ou Crianra para criar e lutar pelos seu projecto de vida, pessoal e 
original, em direcrao ao bem-estar". 

Com esta nova conceNao, expandiu-se e deslocou-se mais 0 locus da 

responsabilidade, dos esparos e serviros de saude tambem para os de educarao ... 
mas para 0 centralizar no cidadao, an6nimo, e responsavel pela sua vida. 

Nao s6 por isto mas tambem, assume-se cada vez mais uma nova conceprao 
para a norao de educar, e desta emerge um volte-face nos papeis socio-educativos 
e culturais da escola. 

r claro que formadores e professores continuaram a focalizar-se e a preocupar
se com os resultados de aprendizagem, tal como 0 treino da sua atitude como 
pessoa promotora de saude. Mas os insucessos escolares persistentes, nalgumas 
franjas populacionais destas comunidades educativas, parecem traduzir uma nova 
e alarmante deficiencia, na qual parecem estar imp/(citas, tambem as competencias 
socia is necessarias ao Pr6jecto de Vida (Christoph Djours, 1995 - PES), explicitas em 
comportamentos desajustados dentro e fora da Escola. 

De facto, a construrao do seu Projecto de Vida ou Projecto de Si, exigia ao 
5ujeito, a capacidade de tomada de decisoes, em Iiberdade, com conhecimentos 
fundamentados, com sentido de responsabilidade e com autonomia, cujos limites s6 
seriam a Iiberdade e a autonomia dos outros. 

Foi pela necessidade de adquirir estas competencias, que se centralizou na 
Educarao, 0 inrciodo Processo da Promorao para a Saude. De que competencias se 
trata? Sao naturalmente competencias sociais (Lesne, 1976, in Navarro,1995) de 
caracter afectivo, cognitivo, sensorial "que permitam ao indivrduo relacionar-se 
positivamente com 0 meio". 
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Em que Esco/as se desenvolveriam estas competencias? 
Em Eseolas Promotoras de Saude (EPS), usando como fio condutor as suas 

dimensoes: Curricular, Social, 
Ecol6gica e Comunitaria, e como 
ponte de intra-formaf(jo, 0 

professor interactivo, parceiro, ou 

seja 0 sujeito animador para 0 

. desenvolvimento (Williams et al. 
1990; Nutbeam et. ai, 1991; 

Poulizac, 1990; Hurrelmann et al. 
1995). 

Curiosamente, as perigosas 
disseminafoes pandemicas vfricas, 
tem como vefculos de maior propagafao, a rapida e acessfvei rede de tmnsportes 
inter pafses e inter continentes, que foi outrom a solufao encontrada (que ironia) 
para diminuir as distancias. Por exemplo, as cidades dormit6rios, agora 
problemciticas, foram as medidas equacionadas para dar resposta ao 
desenvolvimento demogrcifico, que acompanhou 0 tambem emergente 
desenvolvimento que acompanhou a revolufao industrial, e assim, ha como que 
todo um desenrolar de fen6menos novos, que potencializam novas problemciticas. 

Estas questoes devolvem ao tempo de formafao, e portanto a escola, otempo 
de formafao adaptativa, interactiva, no sentidode entender e confrontar estes 
novos problemas; e saber pensa-Ios de modo racional no sentido de solufoes novas 
e menos problematizadoras. 

Este e justamente 0 ponto em questao, e a razao pela qual se pensaram as 
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Escolas como Comunidades Educativas e especificamente, educativas em saude. 

De tal perti/)en~ia emergiu 0 conceito de Eseo/as Promotoras de SaMe. I· 

Actua/mente, ao perspectivar-se a Esco/a como unidade formadora e 
informadora de atitudes e comportamentos promotores de saude, respondendoa i 

todo um can junto de medidas governamentaisinter parses (Carta de ottawa), e 

des/ocando definitivamente a eixo de responsabilizaftio da Saude, das instituifoes 
de Saude para 0 sujeito em formaplo, eo constatar de um facto sem precedentes: 

. a esco/a tem uma responsabi/idade acrescida. 
E portanto lima escola de um paradigma emergente .. 

. Que respostas se encontraram ja, para as suas finalidades? 
Que novas percursos a esperam? 
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SOCIEDADE: Rumo ao seculo XXI, 0 que sou eu? 

Urn mundo crente ou ateu? 

o tecido h'umano que me encorpora ... 

o que namora agora? 

o mau odor dos rios e dos mares 

o feio nas paisagens e as lixeiras nucleares 

E por engano ... ou ha atraso no plano? 

Os meninos de ontem 0 que sao? 

Homens maduros, ou amargurados? 
. Livres, pres os, ou a ideias acorrentados? 

E as mulheres,ja sao livres, soltas, francas? 
E as mensagens dos decretos 
Ja sao transparentes, brancas? 

E as classes socia is ja estao todas igualadas? 
Ou contestam leis,ja mil vezes contestadas? 

E as crianras,ja estao todas educadas? 

Ou crassam pelos becos, de pao e amor esfomeadas? 

E a guerra que motila,ja acabou? 
Ou continua instalada? 

E a fome, a pandemia, a solidao, a droga, 

Continuam de mao dada nesta estrada? 

E a musica, a arte, 0 6cio, 0 amor, 

Ja sao maioritarios? 
Ou' nao? 

" 
Ou sao dos outros partidarios? 
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E as sociedades, jit silo estitveis? 

E os meninos do Homem Novo, jit sao sauditveis? 
Ou new? 

Serao ja estandartes do agora, 

A paz, a saude, a educa~ilo? 
Ou faram ultrajados e cafram ao chilo? 
Eu que sou agora feita, de hom ens de saude, 
Nao seria espercivel que Fosse 
Uma sociedade solidaria e de virtude? 
Onde estci 0 logro, 0 engano de forma~ao . 

Onde recomerar ... para que em mim se note 
Essa exemplar e saudcivel educa~ao? 

ESCOLA: Sou uma Escola nova ou estou envelhecida? 
Educo na Escola ou educa na Vida? 
Sou a farmadora de homens novas? 

au conduzo a Cultura as culturas dos povas? 
Emergi para aiar cidadilos capacitados, 
E, erguida sobre os sonhos derrubados ... 
De todos os domfnios da saude curativa, 
Aqui estou, para nutrir de saberes de vida 

as an6nimos ... que a si mesmos se veem formar 

Em constru~ao dum Projecto Singular 
a Projecto de Si, unico, irrepetfvel 
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QU'o Homem que a Si se vence, e inven.dvel ! 

Mas ... Instalada nesta sociedade, 

o que sou de verdade? 

Formo p' ra autonomia, ou isto e pura utopia? 

E a educa~ao? .. E igual a Iiberdade? 
Ou nao estou' inda a vontade ... 

p'ra dizer bem 0 que sou? 

p'ra onde quero eu ir? 

E p' 10 caminho que you? 

Na Rolan~a do tempo ... que caminho tomei? . 

Investi na produ~ao do Homem Novo' 
Produtor de uma nova consciencia 
Humanista, interactivaj transparente e afectiva, 

No Homem solidario! 

Entao porque teimam os jornais 
Em noticiarem 0 contrario? 

o que me resta a mim, a Escola ? 

Que novos saberes podem ainda os estudantes 

Esperar espectantes ... 

Para levarem pr'a Vida na sacola? 

PROFESSOR: Sou professor, companheiro 

Orientador, parceiro 

Sou tecido de confluencia das novas ideologias: 
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ja nao transmito ... eu abordo as tematicas 
Atraves de estrategias interactivas, simpaticas, 
E rodeando 0 curricula permanente 
Chamo a rihalta a saude emergente 
Da sexualidade, da sociahilidade, 
(impensavel no meu tempo, nessa idade .. ,) 
Exemplifico, chama a aten[aO, replico 
volto ao tema nas "ahertas" da lirao. 
Respondo ou nao pelaeducarao?! 
Cumpro 0 currlculo para dar a formarao! 
O ' • 7 U sera que nao. ". 
Nao sera qu' inda me falta 
Um pouco a vida que salta 
Fora da sala de estudo? 
Quisera que a vida viesse 
E com ela trouxesse 
A Vida,,, que em si e tudo, 
Digam v6s, 6/0. de fora 
Porque a vida, e em v6s que mora 
Sem vosso alento, sou mudo. 
Algo me falta, sera tempo ou paciencia ... 
Ou me faltaram a mim, 
N'o aluno que fui outrora, 
Estas tematicas novas 
Pelas quais {uto eu agora. 
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ALUNO: 

Dizei vas qu'em mim mandais, 0 que devo cumprir mais 

Se prossigo, no respeito que aprendi 

Ou se "me aprendo" no aprender, 

Qu'e de uso agora aqui ... 

Eu continuo, como sempre vida fora 

Professor, parceiro e construtor ... 
Da saude ... sim senhor! 

Sou crian~a e adolescente 

Sou ja adulto, sou gente 
Todo Eu pode ir a Escola 
Tenha 10 ou 30 anos 

Sou arguto de pesquisa 
"Estudador" desta vida. 

Posso ser adolescente, 

Estar a aprender a ser gente 

Com nova concep~ao coerente e reflectida, 
De alma sa em corpo sao 

Numa atitude sadia de vida. 

Mas sera qu' estou contente? 

C'os saheres curriculares? 

O -? U nao .... 

Sera que mudou 0 mundo 

Com 0 mudar dos manuais? 
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Ou foram 56 as inten~6es? 
E os homens continuam, com as mesmas ambi~6es ... 

. E nao puderam mudar de rumo. 

Sera que mudaram ja as rela~6es 

Vas paisagens socia is das na~6es? 

E na Escola? ... marco encontro 
Com os saberes familiares? 
Que apelos me faz, a sociedade que me rodeia? 

Sera ela mesma, cumpridora da "paideia"? 
Em que sentidos e arrastada a minha curiosidade? 

Pelo prazer faci!, ou pela verdade? 
Onde encontro na vida exemplificado, 
o que na escola me e ensinado? 
Qu' iniciativa, que forma~ao 

Me da esta Educa~ao? 
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Concluindo ... 

Esta apresenta~ao em forma de jograis, foi a estrategia escolhida para se 

fazer uma retrospectiva reflex iva da Escola atraves dos tempos, mas sem deixar de 
olhar para 0 que os tempos trouxeram a escola. 

Como se pode assistir, houve todo urn percurso de espa~os e de tempos, em que 
foram decorrendo mudan~as mais ou menos drasticas, mas sempre pensadas para 
se solucionarem problematicas. Mas a ironia do percurso do tempo, veio tambem 

revelando, que as solu~6es de uns tempos passaram a constituir as problemciticas 
dos tempos novos. 

No entanto, foi sendo sempre perceptrvel uma intencionalidade 

desenvolvimentista, no sentido de preparar as gera~6es, 

ao encontro dos valores e concep~6es que os Direitos 
Humanos defendem. Alem destes, foram sendo 

acrescentados ao espa~o escola outros compromissos. 

Urn exemplo deste fenomeno e a concep~ao de forma~ao 
das EPS. 

A este Paradigma desenvolvimentista esta 

implrcita uma intencionalidade educativa, de «sentido 

de cidadania». Ao devolver aos cidadao a 
responsabilidade sobre a sua saude, as Es'colas 

Promotoras de Saude, apostaram fortemente na 
credibitidade, de que qualquer anonimo, cidadao

J 
pode e deve, partindo de forma~ao 

fundamentada, tomar parte das decis6es relativas acerca da sua saude, sej(:l a nrvel 
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pessoal, da comunidade ... au ambiental. 

A escola fica perplexa. Sem passado para comparar as mudanras, sem modelo 

pedag6gico para inserir esta responsabilidade operacionalizada, e necessaria, dar 

de novo tempo ao tempo, para avaliar e redefinir estrategias. No entanto toda a. 

conjunturamundial vai dando sinais mais au menos evidentes de que e necessaria 

estar atento e insistir, prosseguir educando. 

Independentemente das problematicas e constrangimentos, a Educarao 
compete-lhe educar, aos formadores compete formar. 

Nao lhes compete ficar iridiferentes, aborrecer-se e desistir. 0 trabalho mais 

valida do presente e a de preparar a futuro,ja que nem as presentes nem as geraroes 

vindouras Ihe escaparao. 0 futuro espera-nos, esta e a inegavel realidade ... 
Por todos os motivos, pode ser emergente a construrao desta reflexao. 

Independentemente do que mostram os }ograis, h6 todo um conjunto de questoes 
que podem ser evidenciadas, reveladas ... no sentido de deixar em aherto a dialogo 

acercade alguns momentos quea escola viveu e vive, sua pertinencia e conclusoes, 
e que poderao servir como pontos de reflexao, para a intervenrao do e no futuro. 

Pensa-se que a tempofesparo escola, sera a indicado para potencializar cada 

pessoa que por ela passa, como auto-responsavel, e capacitado para manter a sua 
saMe {{sica, psicol6gica, social, cultural e espiritual, em interacrao dinamica e 

participada com a comunidade em que esta inserida, ao n{vel dos seus micro e 

macrosistemas. 
Todos as que se constituem como parceiros na Escola actual, poderao reflectir 

sabre as desafios, e sabre 0 papel de cada um - professor, educador, formador, 

animador - como construtor do presente e do futuro da Humanidade. 

Mas, e nao menos comprometida, e tambem importante a atitude dos que se 
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constituem como parceirosda Escola e estao fora do seu espafo no quotidiano. as 

produtores do Sistema Educativo a n(vel central e regional, os pais, as Instituifoes 
paralelas a escola nos espafos regionais, os anonimos pares socia is, e enfim ... todos 

aqueles que deuma forma ou de outra, podem ou nao reprodulir no exterior a 
escola, no tecido social, 0 que na Escola os estudantes aprendem. 

Nesta construfao mental de causas e consequencias, muito poucos ficam de 
fora. Cabe a todos intervir ecomprometer-se. 

Talvel comtrabalho serio, acrescido, desenvolvido a partir de um plano 
concebido a nivelmultidisciplinar, em que a transversalidade de saberes congregue 
em si, a energia suficiente para diminuir au anular as fen6menos predadores, em 

que se consomem as gerafoes que ensinamos aSer. Porque e de Ser, e do Ser que se 

trata. 
Talvel a trabalho seja pesado, au talvel nao. Mas seguramente mais pesada e 

a culpa. A culpa que emerge da consciencia de quem actualmente percepciona 0 

quanto e 0 como 0 futuro esta em risco. A culpa par nao term os assumido as 
responsabilidades que nos competem: antecipar os estfmulos socio-culturais do praler 

facil, e comprometermo-nos numa eduCafaO-processo para as competencias pessoais, 
em que a partir delas, 0 formando pode assumir escolhas fundamentadas. 

Nao sera uma culpa, no seu conceito de in ten faa negativa. Mas talvel porque 
nem sempre usamos toda a nossa energia ticnica, social e afectiva no desenrolar 
da formafao, possamos pensar a posteriori, no quanta e como poderiamos ter dado 

de nos e nao demos . 

. AI, algures num futuro pouco distante, podera surgir alga ... como urn sentimento 
de frustrafao ... de desamor ... e quem sabe, possamos sentir que de uma forma ou de 

outra, e a nos - aqueles a quem coube a processo de educar, encaminhar ... ajudar 
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a Ser - que sera remetida, au nao, a imagem de fracasso. E entao, tal como "0 

agora" faz com as escolas "do ontem", vira "a amanha" refleetir acerca da "escola 
do agora" e analisar estudadamente as contextos de vitorias e fracassos. 

o tempo levara consigo as imagens das paixoes pessoais, das interacfoes e das 
mais valias do momenta. Vista a distancia cronologica, esta escola sera analisada 
sob olhar meticuloso de quem estuda as faetos. Porque sao as faetos (mais do que 
as intenfoes) a que constroi a Historia. Na rolanfa do tempo a escola aetual sera 
registada e reconhecida mais pelas prMicas do que pelos projeetos ... mais pelo 
produto humano que formou do' que pelo que concebeu. Mas mesmo isto e pouco 
relevante. 0 fundamental e a capital de sofrimentos e inversoes no processo 
desenvolvimentista, que esta desatenfao podera causar a Humanidade. Par isto 
todos somos responsaveis. 

, Independentemente da intencionalidade educativa na COnCepfaO dos curricula, 
do empenho pessoal, e profissional dos professores, da formafaO dos alunos, das 
problematicassociais, dos constrangimentos culturais e decisoes socio-politicas, a , 
futuro vera essas responsabilidades. 

Eis porque cada um de nos nao pode agora omitir-se. 0 futuro dara uma 
visibilidade clara a essa omissao. E entao ficara em aberto a questao da omissao as 
responsabilidades, e portanto da culpa. Inconsciente, de boa fe, irreverente,mas 
culpa. Nao dos professores, nem de um grupo social, nem de uma comunidade. Nao. ' 
Culpa de todos aqueles a quem a escola diz respeito. Queiram au nao, sintam au nao. 

E claro que a escola continua. Numa COnCepfaO ja nao tradicional, menos 
formal... mais navada que nunca, em busca de uma formafaO saudavel e afeetiva. 

Oa parceiros permanecem. Trabalham. Sempre. Mas falar de finalidades, de 
certezas ... isso pertence a rolanfa do tempo. 
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POSFAcIO 

Para a minha Professora 

Apresso-me a felicitar a autora, Ora. Augusta Branco, em primeiro lugar pela 
ohra maravilhosa que todos temos oportunidade de deliciar, e em segunda instancia, . 
pela maneira brilhante como a sua personalidade se imp6s, ao respeito de uma 
soeiedade tantas vezes rna e isenta de sentimentos de justi~a. 

E urn facto, que hoje em dia nos deparamos a considerara natureza da propria 
pratica educativa, tendo em conta 0 caracter evolutivo da actividade e 0 processo 
de ensino-aprendizagem. 

Torna-se necessario transformar a educa~ao, as praticas :educativas e docentes 
num modelo dinamico de ensino. E urgente urn ensino dinamico, inovador, moderno 

e que caminhe em direc~ao a urn publico que corresponda as expectativas de todos 

esses modelos. 
Se por urn lado constatamos que a Escola actual esta longe da constru~ao 

ideal de uma sociedade, ohservamos tambem, que esta, atraves de sucessivas 
interven~6es de que vern sendo alvo - nao so ao n[vel socio-polftico-cultural, mas 
tambem conceptual e filosofico - seaproxima cada vez mais de uma Escola humanista 

cognitivista. 
Ao tomar contacto com a autora como docente, faeil se torna aos nossos olhos 

ahsorver a dinamica transcendente, com a qual transfere para 0 educando a 
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responsabilidade da sua constru~ao. Todo este fen6meno acontece numa dan~a 
. frenetica de quem ama este con junto de processos de transferencia de saberes e 

reftnar de mentalidades. 
Autopsiando a pessoa de quem falo, cada vez mais se intensiftca em mim, a 

ideia de que 0 saber continua a nao poder medir-se com a linguagem ou escrita, 
pois se assim fosse muito teria a autora para escrever, ou para nos dizer. 

Considero haver duas ocasioes nas quais 0 Homem nunca deve ter medo, quando 
nao 0 tern e quando 0 tern. 0 acto corajoso de ser como e, faz de si uma pessoa 
autentica, que em circunstancia alguma depende do exito para ser mais. 

Na qualidade de aprendiz de feiticeiro e fazendo usa de uma visao simplista 

das coisas, ocorre-me a ideia de que uma pereira nao dd melancias. 
Oe facto reconhe~o na Ora. Augusta Branco qualidades de uma pessoa unica. 

Aqui simplesmente reflictoe aftrmo que, se cada urn de n6s e urn ser unico, pois 
bern, enta~ a Ora. Augusta Branco e urn pouco mais unica do que todos os outros 

unicos que sao unicos. 
Uma vez mais, sinceros parabens por mais esta estranha viagem. Estranha 

porque a senti diferente. 
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-------------~ .. ~ .. ~ .. ~~.~.~~= .... =~ .. = ... === .. = ... =.~~= ...... = .. =======--===-'-'. 

Este livro foi pensado para aqueles a quem a escola 

e a edueap'io toeam particularmente. Atraves de uma 

apresenta~ilo dejograis, poderemos olhar para a escola, 

a escola de sempre nos seus contextos e 

constrangimentos. 

Independentemente das problematicas e 

. constrangimentos, a Educa~ilo compete-Ihe educar, aos 

formadores compete formar. Nilo Ihes compete fiear 

indiferentes, aborrecer-se e desistir. 0 trabalho mais 

va lido do presente e 0 de preparar 0 futuro,ja que nem 

as presentes nem as gera~oes vindouras Ihe eseaparilo. 

o futuro espera-nos, esta Ii a inegavel realidade ... 

Todos os que se constituem como parceiros na 

Escola actual, poderilo reflectir sobre os desafios, e sobre 

o papel de eada urn - professor, edueador, formador, 

animador - como construtor do presente e do futuro 

da Humanidade. Mas, e nilo menos comprometida, Ii 

tambem importante a atitude dos que se constituem 

como parceiros da Escola e estilo fora do seu espa~o 

no quotidiano. 

Aos produtores do Sistema Educativo a nivel central 

e regional, aos pais, as Institui~oes paralelas a escola 

nos espa~os regionais, aos anonimos pares socia is, e 

enfim a todos aqueles que de uma forma ou de outra 

podem ou nilo reproduzir no exterior a escola, no tecido 

social, 0 que na escola os estudantes aprendem. 


