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Editorial

Mudança
Kurt Levin cunhou uma frase
que se tornou um lugar comum,
mas nem por isso menos
interessante e verdadeira “Se
quiseres entender uma
instituição tenta modifica-la”.
Todos nós que trabalhamos em
Educação sabemos da
importância e da verdade desta
frase: quando se procura mudar
algo começamos a compreender
a anatomia do poder, os
circuitos da decisão e sobretudo
os valores em que as antigas
decisões se alicerçavam.
Muito sabemos sobre o caráter
conservador da escola. Nós os
professores sabemos que esta
sua característica é quase um
código genético. A escola
assumiu a missão de ensinar, de
transmitir e de inculcar valores
com um mandato – real ou só
percebido – da sociedade.
Portanto, quando se tenta
mudar algo na escola, sobretudo
se beliscar mesmo que
tangencialmente esta missão
anunciada, irá haver, por certo,
problemas e conflitos.
A questão da “mudança” que,
como dizia Luis de Camões, “já
não se muda (nem ela) como
soïa” nas escolas oferece-me
oportunidade para três pontos
de reflexão.

O primeiro é a quantidade de
professores que se queixam
que querem mudar a escola
mas ela (e os seus colegas) não
permitem. Quase não conheço
nenhum professor que não se
identifique como um
“profissional bloqueado” nas
suas boas ideias e ansia de
mudança. A pergunta é
inevitável: Se tanta gente quer
mudar MESMO a escola porque
é que não se muda MESMO?
Há muitas possibilidades de
resposta e certamente todas
elas com hipóteses de serem
corretas. Por exemplo: “Não se
muda porque não se quer
realmente mudar: só se fala”,
“As pessoas que gostam de
mudar interpretam a mudança
como uma cruzada pessoal e
não como uma empresa
coletiva”. Será?
O segundo ponto de reflexão é
sobre o que é que se quer
mudar. Muitos professores não
estão de acordo com a forma
como as turmas são feitas,
como o currículo é dado, como
é feita a organização do
trabalho escolar, com as
estratégias que se usam na sala
de aula, como os processos de
avaliação, etc. etc. Se não
estão de acordo propõem
mudanças sobre estes mesmos
aspetos? A pergunta é
pertinente porque muitas
vezes o desacordo não se situa
em elementos pedagógicos
essenciais mas em questões de
pormenores sobre relações
humanas, e interesses
pontuais. Talvez não seja
possível mudar “tudo” mas isso

não nos deve desencorajar de
começar por fazer alguma
coisa.
O terceiro ponto de reflexão
tem a ver com o respeito que a
nossa profissão nos deve
merecer. Não raro tenho
assistido a conversas em que
outros técnicos – por vezes
bem inexperientes e imaturos
– tecem considerações sobre o
conservadorismo da escola e
dos professores. O que choca é
que estes imberbes técnicos
recolhem abundantes
concordâncias de alguns
professores. Vamos lá ver: se a
escola é conservadora, não é
só por causa dos professores.
Diríamos até que existem
forças sobre a escola que
gostariam que ele fosse ainda
mais conservadora e igual aos
“bons (?) velhos tempos”.
Nós queremos entender a
escola. Nós queremos mudar a
escola.
David Rodrigues
Presidente da Pró-Inclusão:
ANDEE
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Notícias da ANDEE
√ Plano de Formação 2013
Formação disponível para ser implementada na sua escola (Lisboa e Vale do Tejo) sem custos
adicionais para o agrupamento e com oferta de 2 inscrições.
Contate a Associação: proandee@gmail.com,

√ .Worshop (Des)construir a Inclusão—Uma
Abordagem Dramática

√ Semínário sobre Educação Especial e
Inclusiva “Nós e os Laços” (Viseu)

A Pró-inclusão-ANDEE irá realizar nos próximos Ultimas inscrições para:
dias 21 e 22 de março, entre as 17h00 e as congressospinanadee@gmail.com
19h30, no instituto Piaget de Almada, o
Workshop (Des)construir a Inclusão-Uma
aborgdagem Dramática.
Este Workshop será dinamizado pelo conhecido
ator-mimico, diretor e professor do
Departamento de artes cênicas da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo (USP), Eduardo Coutinho.
O preço para sócios com quotas regularizadas e
estudantes é de 10€ e para os não sócios 25€.
As inscrições são limitadas.
Faça já a sua inscrição para:
proandee@gmail.com
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√ Acão de sensibilização
Discalculia (Guarda)
Notícias dos Outros

√ Comunicação alternativa com as TIC

√3 Seminário Internacional Inclusão em

Seminário onde será apresentado o Projeto
Educação: Universidade e Participação (UP3)
BIA, um Sistema de Comunicação
Aumentativo e Alternativo Multiplataforma Irá realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2013
com funcionalidade únicas no mundo e no Rio de Janeiro, o 3º seminário internacional de
totalmente gratuito.
Inclusão em Educação: Universidade e Participação. O
evento é organizado pelo LaPEADE (laboratório de
pesquisa, Estudos e Apoio à Participação e à
Diversi dade
em
Educação da Faculdade
de
Educação)
da
Universidade Federal
de Rio de Janeiro.
Do seu programa
destaca-se a mesa
redonda
“Culturas,
Políticas e Práticas de
Inclusão em Educação
superior: As vozes dos
formadores
de
professores
de
Portugal,
Espanha,
Brasil e Cabo Verde.”

Outras informações estão disponíveis no site:http://
www.leapeade.educacao.ufrj.br

SUGESTÃO DE LEITURA
Não os desiludas—Histórias da escola
ManuelaCastro Neves
A rapariga que sonhava com um Excelente, a criança que vivia
preocupada com o pai, o filho da família mais odiada do bairro, o
convencido de que era o melhor aluno da turma, as paixões e
assédios entre alunos de 6 anos, a morte de uma avó ou a discussão
sobre o sentido da multiplicação, são algumas das muitas dezenas
de histórias que começam como um problema e para as quais
Manuela Castro Neves, com a ajuda dos seus alunos, sempre
encontra uma solução criativa. Detentora de um raro dom para
escutar as crianças, de um imenso respeito e de um ímpar
conhecimento acerca do que estas devem aprender, nunca desiste
de procurar novas formas de ensinar, atendendo à necessidade de
pedagogias diferenciadas para os diversos contextos escolares e
pessoais dos seus alunos, no âmbito do modelo de trabalho do
Movimento da Escola Moderna, associação de professores a que
pertence. Trabalhando quatro temas essenciais da escola, a relação
pedagógica, o papel dos pais, a literacia e a avaliação, ilustra as
necessidades e as expectativas das crianças através do relato de pequenas histórias marcadas por um
profundo sentido de justiça e humanidade. Um livro destinado a todas as pessoas que se interessam
por questões educativas, mas em especial aos professores que estão a entrar na profissão.
Livro com prefácio de Teresa Vasconcelos.
Editora:
Livros Horizante

Para que a PIN-ANDEE possa crescer na sua representatividade, ações e atividades
necessitamos da sua participação.
ASSOCIE-SE!
Ser associado da Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial

(PIN-ANDEE) só tem vantagens.
O pagamento da quota anual (35€ - não chega a ser 10 cêntimos por dia) engloba o
envio quinzenal da newsletter, a entrega duas vezes por ano da revista “Educação
Inclusiva”, a gratuitidade ou redução na inscrição nas várias iniciativas levadas a cabo
pela associação ou em parceria com outras instituições.
REGULARIZE AS SUAS QUOTAS!
www. proinclusao.com.sapo.pt
Quinta da Arreinela de Cima, 2800-305 Almada

E-Mail: proandee@gmail.com
TLM: 927 138 311 - E-mail: proandee@gmail.com

