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Outro ponto importante: para competirmos no mundo temos de ter conhecimento distintivo. E neste momento nós

temos conhecimento distintivo. Eu queria deixar-vos com uma nota de optimismo. Por exemplo, nós estamos num consórcio

com todas as indústrias portuguesas para fazer produtos revolucionários, produtos que mudam o mundo. Isto começou

com a investigação da Elvira Fortunato e também do Fernando Pina na Universidade Nova. Nós queremos dar interactividade

a qualquer superfície. E este é um vídeo passado na nossa empresa, em que dois funcionários estão a apaixonar-se, têm

t-shirts brancas que estão pré-programadas para mostrar informação e, num dado momento, vão ver que ela carrega o

botão para mostrar as suas emoções, o coração surge (não sei se vêem suficientemente bem). E ele levanta-se, carrega

no botão para dar outro tipo de informação também extremamente útil, o seu número de telemóvel...  

Portanto esta interactividade em todas as superfícies é algo revolucionário, é algo que está a ser feito e portanto há

esperança. Isto é, nós também não nos podemos queixar ad eternum das escolas e das universidades do passado. Nós em

Portugal, hoje, aprendemos com standards parecidos com os do mundo inteiro. 

Falta-nos exactamente aquela parte do empreendedorismo. Há cientistas portugueses fantásticos no mundo. Há pelo

menos dez que eu conheço que podiam dar empresas gigantescas. Falta-nos o saber transformar em riqueza. E eu começo

por mim próprio. Eu sou empreendedor por acaso e por erro. E nunca fui criado para isso e nem sequer tenho especial jeito

para ser empreendedor.

E, portanto, o nosso grande desafio é criar empreendedores. E esses empreendedores vêm provavelmente das universidades,

dos docentes e dos estudantes, mas tem de começar mais cedo.

Eu termino com um slide muito curioso. Há um ano e meio estive num debate em Bruxelas sobre o European Institute

of Technology. Cada país enviava um representante, alguém que tivesse experiência nos dois lados do Atlântico, na

universidade e no mundo empresarial. 

Eu representei Portugal e antes de mim foi o director de investigação da Siemens. E o director de investigação da Siemens

só tinha um slide com miúdos americanos a venderem limonada na rua. E ele dizia: “se isto fosse na Alemanha, imediatamente

os vizinhos queixavam-se à polícia porque os miúdos estavam a perturbar a ordem do bairro sem autorização. Provavelmente

havia outros que se queixavam à Direcção-Geral dos Impostos porque eles não estavam colectados e estavam a criar

rendimento e havia outros que seguramente chamavam a asile call.” E ele concluía: “é por isso que hoje na Alemanha há

muito poucos empreendedores para o potencial do país.”

Eu poderia dizer que Portugal, obviamente, não tem a rigidez alemã. Pelo menos nunca nos lembraríamos de denunciar um

miúdo à polícia. Mas essencialmente faltam-nos miúdos a vender limonada na rua, porque é aí que se percebe o empreendedorismo.

É aí que se percebe o que é a noção de serviço. E esse é um elemento fundamental, se Portugal quiser mudar.

CARLINDA LEITE3

Agradeço à organização o facto de me estar a permitir participar nesta Conferência e neste debate sobre o currículo

para a escola portuguesa no século XXI, pois constitui uma excelente oportunidade para partilhar e confrontar pontos de

vista que possam apontar para um futuro.

A mim coube-me pensar nos desafios que se colocam à escola portuguesa. É evidente que quando pensamos nesses

desafios, cada um de nós pensa-os de acordo com a concepção de educação que o ou a orienta, com a concepção de

sociedade que deseja e com o papel que, nesse sentido, atribui à educação escolar e às escolas. 

Por isso, alguns de nós são de opinião que a educação escolar e, portanto, a escola portuguesa, está cada vez pior.

Há outros que consideram que ela tem vindo a melhorar, embora ainda esteja longe do que desejam, e outros ainda

consideram que a escola e a educação estão bem ou mesmo muito bem.

Como se compreende, esta diversidade de pontos de vista está relacionada quer com a ideologia educativa de cada

um e a perspectiva que tem para a sociedade, quer, muitas vezes, com o lugar e papel social que se ocupa nesta sociedade.

Por isso, dentro deste panorama, eu própria, pela experiência profissional que tenho tido e pela minha postura de cidadã,

também tenho o meu ponto de vista, situando-me dentro do grupo daqueles que pensam que a educação escolar tem

vindo a melhorar, embora ainda tenha muito caminho a percorrer.
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Dentro desta crença, a opinião que aqui vou expressar é também influenciada pela minha concepção de educação e

de formação, pelo papel que atribuo à escola e pela vivência que tenho tido, primeiro como estudante e, a partir de 1973,

como professora de vários níveis de ensino, investigadora e formadora de professores. No entanto, confrontei a minha

opinião triangulando-a com a de alguns colegas da minha faculdade e de outras universidades, a quem pedi que me

indicassem o que consideram constituírem desafios com que se confronta a escola portuguesa. Acrescento ainda, e como

é evidente, que, embora considere muito importante pensar o ensino superior sobre o ângulo desta mesma temática, isto

é, nos desafios com que convive, aqui vou ter por referência, essencialmente, os ensinos básico e secundário. Apesar disso,

muitos dos desafios que se colocam ao ensino superior são hoje semelhantes aos dos níveis que o precedem.

Neste sentido, nesta intervenção pensei nos desafios que considerei importantes no momento de reforma que se seguiu

à publicação da primeira Lei de Bases do Sistema Educativo, ou seja, aos desafios do final da década de 80 (séc. XX), os

que devem ter suportado as conclusões do Debate Nacional sobre Educação realizado em 2006, e organizado numa acção

conjunta do Conselho Nacional da Educação e da Assembleia da República para comemorar os 20 anos da Lei de Bases

do Sistema Educativo Português, os que foram enunciados em 2007 na Conferência Internacional dedicada ao mote A

Escola face a Novos Desafios, na altura em que Portugal teve a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia,

e os desafios que considero que se colocam actualmente às instituições escolares.

UUmmaa  ooppiinniiããoo  ssoobbrree  ddeessaaffiiooss  ddaa  eessccoollaa  bbáássiiccaa  nnoo  ppeerrííooddoo  ddaa  rreeffoorrmmaa  ddooss  ffiinnaaiiss  ddooss  aannooss  8800  ((sséécc..  XXXX))

No final dos anos 80 (séc. XX), a acompanhar os primeiros passos da reforma do sistema educativo, o Jornal de Notícias

(que tinha na altura uma página de educação bastante lida por professores e outros agentes educativos) abriu um debate

sobre a reforma, que designou por A reforma em debate. Debatia-se, na altura, se a formação básica devia preparar para

o trabalho ou se devia ter outra finalidade não tão vinculada ao mundo laboral.

Participei com Donzília Ferreira da Silva expressando, em artigo de opinião, o que considerávamos ser a função da

escola básica. Face à dicotomia que se colocava, apontámos para uma formação básica que situasse a escola como

“espaço de cultura e de permuta de subculturas”, de “formação global da pessoa humana” e como “eixo de construção da

cidade educativa”, onde o mundo do trabalho constituía objecto de análise social, mas não de preparação funcional (Leite,

e Silva, 1988). 

Situando estas ideias no tempo, tratava-se, nessa altura, por um lado, de afirmar que a educação básica tinha de ser

inclusiva, criando condições para que todos os que a ela acedessem se sentissem nela reconhecidos e, por outro, que devia

constituir uma base de formação geral, simultaneamente afastada da ideia de que lhe compete apenas transmitir uma

informação para ser retida. Quisemos na altura sublinhar com este conceito de “cidade educativa”, expresso no relatório

da Comissão Internacional para o desenvolvimento (1972), que a a escola não pode nem deve assumir sozinha as funções

educativas da sociedade, devendo, com as outras instituições da comunidade, assumir esse papel. 

Por outro lado, houve a intenção de reconhecer que, sendo a escola um lugar de encontro de diferentes culturas e de

diferentes vivências, constitui uma das instituições melhor colocadas para proporcionar a partilha entre elementos que

têm diversos capitais culturais. 

Estes desafios, enunciados há mais de 20 anos, permanecem actuais, pois continua a fazer-se sentir a necessidade de

assegurar a sua concretização. Tive esta mesma opinião na segunda metade dos anos 90, quando se aproximava a mudança

de século, quando participei numa reflexão (Leite, 1996) que tinha por mote Que escola básica para o séc. XXI? Nessa

altura, continuei a focar a necessidade de substituir a escola que se dirige apenas a alguns, excluindo os outros, por uma

escola para todos e com todos e de fazer da “escola o eixo de construção da cidade educativa”. Mas, a estes desafios,

acrescentei quer a necessidade de se “caminhar para uma interculturalidade”, quer a de “ensinar e aprender para uma

sociedade cognitiva”.

Com essa referência reconheci que “a avalanche de informação, o constante progresso tecnológico e a especificidade

dos problemas que se colocam às sociedades não se compadecem com uma formação de simples recepção e situada num

momento único da vida”. Por isso, sustentei que a formação básica devia preparar para formações que a ela se devem

seguir, quer sob a forma de auto-formação, quer sob outro modo mais formal. Sustentei também que a autonomia,

progressivamente conquistada pelas escolas, e que as promove como parceiros activos do sistema e com responsabilidades

na tomada de decisões curriculares, poderia ser o meio de as envolver em projectos que adequadamente integrem o que,
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a nível nacional, é considerado importante e para todos imprescindível, e o que, a nível local, constitui as realidades das

diversas vivências, nomeadamente nas especificidades de quem a esses projectos se destinam.

Aliás, essa parece-me ser também a posição que o Professor Thélot expressou nesta Conferência quando se referiu a

proporcionar condições de uma educação na lógica de um bilinguismo cultural, isto é, que a educação deve valorizar as

culturas de origem dos alunos, mas também as culturas da sociedade onde se está inserido.

Tendo estas referências por base, entro agora no tema que me foi solicitado:

““QQuuee  ddeessaaffiiooss  ccoonnssiiddeerroo  qquuee  aa  eessccoollaa  ppoorrttuugguueessaa  eennffrreennttaa  nneesstteess  aannooss  1100  ddoo  sséécc..  XXXXII??””

Há que realçar que alguns dos desafios apontados como actuais têm uma origem mais remota, pois existem a partir

do tempo em que se assumiu como princípio orientador da educação a igualdade de oportunidades de sucesso para todos

os que a ela acedem e em que foram atribuídos à escola e aos professores mandatos sociais que vão muito para além do

ensinar um saber de uma área disciplinar. De qualquer modo, há que reconhecer que outros desafios têm vindo a surgir

pois o mundo não é estático: “o mundo não é, o mundo está sendo”, como afirmou Freire (1996), quando reflectiu sobre

a pedagogia da autonomia e os saberes necessários à prática educativa. 

No Debate Nacional sobre Educação, promovido sob a responsabilidade do Conselho Nacional da Educação, numa

iniciativa conjunta com a Assembleia da República e o Governo para comemorar os 20 anos da Lei de Bases do Sistema

Educativo, e que teve como pergunta estruturante como vamos melhorar a educação nos próximos anos?, entre as

conclusões a que se chegou saliento, como pistas de acção que tiveram em conta os desafios já sentidos, o seguinte:

- conceber especial atenção à educação de crianças (do nascimento aos 11 anos), dentro de uma política social e não

penas escolar e assegurando articulação da fase da educação 3-5 anos com o 1º ciclo do ensino básico;

- prevenir o abandono escolar precoce, nomeadamente através da criação de percursos alternativos, revisão de planos

de estudo e de programas e do recurso a professores-tutores e a equipas interdisciplinares;

- melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos e as suas competências;

- fomentar a escolarização universal de nível secundário e melhorar a procura do ensino superior;

- fazer da educação de cada um e de todos o cerne do desenvolvimento social, com base nas potencialidades de cada

comunidade local;

- reordenar o edifício administrativo escolar para que haja uma real autonomia e uma responsabilização no plano local

(recorrendo a processos formativos de auto e hetero-avaliação responsabilizantes e promotores de autonomia e reforçando

a autoridade dos professores);

- criar padrões de qualidade para o desempenho das instituições educativas e apoiando a divulgação de boas práticas;

- focar a missão da escola na educação, ensino e aprendizagem;

- adoptar o paradigma da aprendizagem ao longo da vida;

- melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem e da investigação científica e tecnológica.

Na Conferência As escolas face a novos desafios, organizada, também como atrás referi, por Portugal em 2007 no

âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, os desafios enunciados concentraram-se, essencialmente,

em questões organizacionais, evidentemente com a intenção de melhorar a qualidade da educação escolar e das aprendizagens

que nela devem ocorrer.

Parece-me, pois, que o diagnóstico sobre os desafios que se colocam à escola portuguesa tem vindo a ser feito. Por

isso, o que hoje aqui trago constitui apenas mais um ponto de vista. Para o apresentar, e apenas por uma questão de

organização, enuncio os desafios sistematizando-os em torno de dois eixos: desafios de ordem política, mas no sentido

apenas das macro-políticas e os desafios curriculares e pedagógico-didácticos.

DDeessaaffiiooss  ddee  oorrddeemm  ppoollííttiiccaa  qquuee  ssee  ccoollooccaamm  aaccttuuaallmmeennttee  àà  eessccoollaa

Sistematizei estes desafios em nove grandes aspectos:

A atribuição à escola de cada vez mais mandatos, sendo muitos deles de ordem social, e que a instituem como pólo

dinamizador e educador da comunidade, transporta o desafio de se pensar o que compete, de facto, aos professores.

Enquanto há alguns anos se justificava lembrar os professores que a sua missão não era apenas ensinar, hoje, em alguns

casos, talvez se justifique reconhecer que a missão principal dos professores é ensinar e criar condições para que todas

as crianças, jovens e adultos presentes nos espaços escolares aprendam. O Professor António Câmara acabou de realçar



CONFERÊNCIA QQUUEE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO  PPAARRAA  OO  SSÉÉCCUULLOO  XXXXII??  25

esta missão da educação escolar. Reconhecendo-se que a escola tem de criar novas oportunidades para um desenvolvimento

integral dos alunos, coloca-se o desafio político de pensar que possibilidades existem da instituição escolar ser um espaço

onde outros profissionais, para além dos professores e dos funcionários (os actuais assistentes operacionais e administrativos),

se possam envolver na responsabilidade de formar e educar jovens, crianças e adultos e de mediar relações de envolvimento

da escola com as famílias e com as outras instituições da comunidade. 

A meu ver, só conseguiremos que a escola seja uma instituição que juntamente com as outras instituições da comunidade

constitui a cidade educativa - o grande desafio dos anos setenta, que nos foi colocado pela UNESCO - se, de facto, esta

mediação com as famílias e as instituições da comunidade for feita. Por isso, torna-se necessário pensar como é que ela

pode ser feita e que condições são dadas às escolas para que isso aconteça.

Um segundo desafio de ordem política decorre da Agenda de Lisboa (2000). Assumindo-se o compromisso de tornar

a Europa a região do mundo mais competitiva e socialmente coesa do mundo, vários são os desafios que se colocam, do

ponto de vista político, ao sistema educativo português. Dentro desses desafios situo questões como a diversificação de

ofertas de formação e a educação de segunda oportunidade (de que são exemplo os cursos CEF, os CNO, o sistema de

RVCC, os CET), a ampliação dos períodos de escolaridade (nomeadamente com alargamento da escolaridade obrigatória

até ao 12º ano) e o compromisso de aumentar a qualificação de um número maior de pessoas.

E no quadro destes desafios outros emergem: como conseguir romper com a lógica tradicional da organização da

formação escolar, sem correr o risco de diminuir a qualidade das aprendizagens e das formações? Como evitar a segmentação

social que muitas vezes acompanha a escolha de formações alternativas, do tipo das que atrás enumerei?

Um terceiro desafio tem a ver com o reconhecimento da importância da autonomia das instituições escolares -

nomeadamente para o delineamento e concretização de projectos que se adeqúem às situações com que convivem -,

mas reconhecendo-se, simultaneamente, que sobre os efeitos dessa autonomia terão de ser prestadas contas. Reconhecendo-

se também que ao Ministério da Educação compete exercer uma função regulatória, coloca-se o desafio político de

conseguir que esta regulação não seja homogeneizante da organização institucional e dos seus projectos e não contribua

para que se configurem procedimentos burocráticos que em pouco ou em nada sirvam a qualidade educacional. Como foi

sustentado por Ron Glotter (2007: 66), na Conferência internacional que atrás referi, as “organizações têm de estar nos

limites entre a estabilidade e a instabilidade”. E muitas vezes esta prestação de contas obriga-as à homogeneização e a

viverem apenas as situações de estabilidade sem as desafiar a adequarem-se a estas novas ideias.

Por outro lado, às escolas coloca-se o desafio de conceber que a “a autonomia não é um fim em si, mas um meio à

disposição da escola para possibilitar o seu desenvolvimento e capacitação, de modo a melhor oferecer um serviço público

de educação”, como lembra Bolívar (2007: 142). Neste sentido, há que apoiar as escolas a construírem os seus processos

de desenvolvimento assentes numa lógica de direcção e gestão democráticas. Por isso, é importante enfrentar o desafio

político de não retroceder em processos de gestão escolar que se opõem a orientações democráticas.

Assumindo-se que o sistema educativo português se rege pelo princípio da equidade, coloca-se o desafio político de

criar condições adequadas para que crianças, jovens e adultos com deficiências vivam reais situações de inclusão. E, neste

sentido, há que enfrentar o desafio de conseguir que o percurso escolar destes alunos construa uma oportunidade de

desenvolvimento académico e não apenas de guarda social.

Dentro deste desafio, mas tendo em conta a sua especificidade, há que reconhecer a situação dos surdos e assumir o

compromisso de se conceber a Língua Gestual Portuguesa como a língua primeira de muitas das crianças, dos jovens e

dos adultos presentes em espaços escolares que se organizam em função da língua oral. 

Um quinto desafio é o de melhorar a imagem da escola pública. Reconhecendo que esta é um dos garantes da equidade

e da justiça social, há que lhe dar condições para que esta não passe a ser uma escolha de segunda e apenas destinada

a públicos escolares com menos expectativas e menos recursos económicos. Neste sentido, há que enfrentar o desafio de

melhorar a imagem pública que, em muitos casos, tem sido devolvida e oferecer condições que permitam apoiar alunos

menos familiarizados com a cultura escolar. À escola pública compete o desafio de minimizar o impacto que decorre de

condições sociais e económicas.

Associado a este desafio, há que dar maior visibilidade às boas práticas que se vão realizando, nomeadamente através

da sua disseminação, contrariando o silenciamento do trabalho dos bons profissionais e invertendo a imagem negativa

que tem vindo a circular sobre a escola pública.
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Sendo os professores uma peça-chave para a qualidade da educação, pois, como sustenta Monica Thurler (1994), a

mudança em educação depende daquilo que os professores pensarem dela e dela fizerem e da maneira como eles a

conseguirem construir activamente, há que não ignorar esta condição e enfrentar o desafio político de criar condições que

instituam nas escolas oportunidades de profissionalização e de um desenvolvimento profissional que passe pela identificação

de problemas e o planeamento de modos de neles intervir. Ou seja, há que enfrentar o desafio de fazer conviver, de modo

articulado, a formação na área e especificidade da docência com o desenvolvimento de competências de reflexividade e

formas de enfrentar problemas que ocorrem no quotidiano escolar. No quadro deste desfio, há que apostar numa formação

contínua que envolva os professores em projectos de pesquisa assentes em problemas.

Um oitavo desafio, que também aqui já foi colocado, é o reconhecimento da importância do trabalho em equipa. E, nesse

caso, há que enfrentar o desafio político de acautelar que a avaliação de desempenho decorrente das alterações do estatuto

da carreira docente não interfira negativamente nos relacionamentos pessoais e na vontade de partilhar e colectivamente

construir modos de acção educacional. Reconhecendo que o trabalho em equipa de professores constitui um meio de melhorar

o desempenho profissional docente e, assim, gerar melhores aprendizagens, há que criar condições para o concretizar.

Um nono desafio prende-se com a auto-avaliação das escolas. Considerando que esta pode constituir um meio de

diagnóstico das vivências organizacionais e sustentar pistas para se conceberem processos de desenvolvimento e de

melhoria, há que capacitar as escolas e os agentes educativos para a institucionalização destes procedimentos. Neste

sentido, e reconhecendo-se que em muitos casos as escolas precisam de ser apoiadas, coloca-se o desafio de prever a

existência de parceiros que funcionem como agentes promotores de desenvolvimento (Bolívar, 2003) por assumirem o

papel de “amigo crítico” (Leite 2002), isto é, de alguém que transporta para o grupo e para a análise uma visão ampla e

comprometida com as situações, e um permanente questionamento que ajude a escola e os seus agentes a reflectirem as

situações para que tomem as suas próprias decisões.

DDeessaaffiiooss  ccuurrrriiccuullaarreess  ee  ppeeddaaggóóggiiccoo--ddiiddááccttiiccooss

No que se refere aos desafios que considero que se colocam do ponto de vista curricular e pedagógico-didáctico,

organizei-os em cinco grandes aspectos:

Aceitando como importante que a educação valorize os quatro pilares propostos no relatório para a UNESCO sobre

a educação para o séc. XXI – aprender, aprender a fazer, aprender a viver juntos e a viver com os outros para aprender a

ser –, há que contemplar no currículo e no processo do seu desenvolvimento condições que permitam essas aprendizagens.

Como é sabido, esta não é uma situação nova. Vários têm sido os movimentos pedagógicos que têm clamado no sentido

de fazer das aprendizagens o centro da acção educacional. 

Neste sentido, o Professor Thélot dizia: “estou a falar de aprender e não estou a falar de ensino.” Ou seja, estes desafios

colocam-se ao nível da aprendizagem e da necessidade de existir nas escolas um lugar para o desenvolvimento sistemático

da educação para a cidadania, nela articulando questões da educação intercultural, de direitos humanos, de equidade, de

responsabilidade individual e social, e de envolvimento dos estudantes nas tomadas de decisão. 

Não basta que as escolas sejam parceiras nas tomadas de decisão curricular, é importante que esta atitude passe para

os alunos. E, portanto, quando nós falamos, por exemplo, da importância de se recorrer ao método experimental nos

processos de desenvolvimento do currículo, não é ao método experimental demonstrativo, é ao método experimental

construído na lógica da identificação de um problema, da formulação de hipóteses, do envolvimento na procura de respostas.

Foi neste sentido que interpretei algumas das questões que foram colocadas pelo Professor António Câmara. 

Relacionado com este desafio, é evidente que se coloca o de melhorar a qualidade das aprendizagens e por isso, tal

como eu referi no eixo das políticas, há também que enfrentar o desafio da formação contínua de professores, de uma formação

contínua mobilizada para a melhoria do exercício profissional e para avaliar os efeitos por ela gerados. E quando falo na

qualidade de aprendizagem, evidentemente que estou a referir-me àquela que constitui pré-requisito para outras aprendizagens. 

Reconhecendo-se a importância da aprendizagem, há que enfrentar o desafio de melhorar a sua qualidade, fazendo com que

as crianças, os jovens e os adultos, em situação escolar, aprendam melhor aquilo que é relevante e que constitua pré-requisito

para outras aprendizagens, adquiram conhecimentos (e não meras sobreposições de informações) e desenvolvam competências

que lhes assegurem o gosto pelo saber e pelo intervir. Por isso, e no quadro deste desafio, e tal como já foi referido nos eixo das

políticas, há que enfrentar também o desafio da formação contínua de professores e de avaliar os efeitos por ela gerados.
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Um outro desafio a este nível, muito importante, tem a ver com as situações de aprendizagem. Reconhecendo-se que

é principalmente ao nível do que ocorre no espaço de aula (o que é muitas vezes designado pela sala da aula) que se opera

a mudança centrada na aprendizagem há que procurar uma organização que altere a que ainda prevalece e que foi pensada

quando a escola se dirigia a todos como se apenas de um se tratasse. O que hoje há que alcançar, e como propõe Barroso

(2007), é “ensinar a todos como se fossem cada um”, isto é, tendo em conta a individualidade e as diferenças de cada um

que está a aprender mas “não desistindo de construir em conjunto um futuro colectivo”. 

Um outro desafio que se coloca, face à complexidade crescente com que se confrontam escolas, professores e demais

elementos da comunidade escolar, é o que exige apostar em culturas de colaboração – na sala de aula com os alunos,

entre pares, com instituições de ensino superior e de investigação, com instituições da comunidade, com famílias e

associações de pais, … - que possam construir visões, conhecimentos e projectos de acção colectivos que respondam a

problemas complexos e que sejam potenciadores da criação de nichos de inovação. 

De facto, e tal como hoje também já aqui foi referido, no quotidiano da educação escolar há muito de manutenção,

mas também tem de haver muito de inovação. E há que construir esses processos sustentados de inovação.

Um último desafio antes de tecer uma consideração final, reflectindo a escola situações que atravessam a vivência

social, mas sendo ela um lugar privilegiado de educação para uma positiva vivência da cidadania, há que capacitar

professores, funcionários e outros profissionais que trabalhem nos espaços escolares para um trabalho em rede e em

parceria que sustente intervenções face a problemas com que convivem, como, por exemplo, a indisciplina, os conflitos e

as agressões. É preciso que a escola seja um lugar seguro, onde todos se sintam bem e nela representados, e onde é

assumido o compromisso, concretizado, de nela ser vivida uma vivência democrática.

Sendo estes os desafios que, em meu entender, se colocam à escola neste século XXI, teço, em função deles, uma

consideração final. 

CCoonnssiiddeerraaççããoo  ffiinnaall

É evidente que estando subjacente a estes desafios um querer político, mas também um querer dos profissionais da

educação nos modos como configuram e como desenvolvem o currículo, e aceitando que as escolas e os professores têm

de ter hoje um papel pró-activo que permita pilotar processos de desenvolvimento, em vez de um mero ajuste às mudanças

da sociedade (Perrenoud, 1994), o grande desafio para estes próximos anos do século XXI, em minha opinião, é o de instituir

uma política de acompanhamento e regulação das medidas educacionais e curriculares que, respeitando e fomentando a

autonomia das escolas, contribua para a adequação, sustentabilidade e inovação de políticas e práticas delas decorrentes

e para a capacitação de professores e outros profissionais da educação que lhes dêem sentido.

Por outro lado, e reconhecendo que a mudança se constrói em função dos desafios mas também do inconformismo

face a situações com que se convive e que se deseja alterar, há que romper com a descrença nas possibilidades de mudança

e mobilizar positivamente todos aqueles que têm responsabilidades educacionais.
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