NOT
TA DE ABE
ERTURA: PERSPET
TIVAS DE UM ENCO
ONTRO

encarregad
do
de
eeducação
e
demaiss
intervenien
ntes numa E
Escola enten
ndida comoo
comunidad
de aprendeente, colab
borativa e
ecológica. Essa visão reflexiva, alicerçada naa
própria etimologia
da
palaavra,
poiss
perspectivu
us deriva dde dois verrbos latinos,,
perspecto, ver atentam
mente, e persspicio, olharr
através de, é essencial nno tempo dee incertezas e
Escola atraveessa. Face à
de mudançças que a E
crise de conceções
c
e de paradig
gmas, fica a
certeza da dúvida e da rreflexão.

““Se podes ollhar, vê. Se podes
p
ver, reppara.”
José Saram
mago,
Ennsaio sobre a Cegueira ( 1995)
O I En
ncontro Escola de H
Hoje:
Persp
petivas ressulta da necessidadee de
probllematizar o presente
p
e o futuro da E scola,
a paartir de prrojecos de investigaçãão a
desennvolver,
e
em
desenvolvimento
ou
desennvolvidos por
p
alunos,, professorres e
invesstigadores, a frequentarem cursos dee pósgraduuação de meestrado e de doutoramentto, na
Univeersidade Lussófona do Po
orto.

L
doo
Por isso, a Uniiversidade Lusófona
m espaço dee
Porto tem vindo a diinamizar um
i
e
problematiização, no iintuito de incentivar
divulgar diferentes perceções, estudos e
métodos de investiigação sobre o agirr
m espaço dee
educativo. Desse proppósito de um
e
s, aberto a mestrandos,,
troca de experiências
doutorando
os, professoores e investigadoress
surgiu o I Enconttro Escola de Hoje::
Perspetiva
as, que se esspera seja o primeiro dee
outros Encontros.
Se, como
c
afirmaa José Saram
mago (1995),,
o nevoeiro do desconheecimento e a cegueira daa
ignorância só se esvaaecem pela persistência,,
( pensar o
pelo ir maiis além, entãão interessa (re)
agora, em função de uum ontem, paara construirr
o futuro, do sséculo XXI.
a Escola do
Por isso, um muuito obrigad
da a todos oss
investigado
ores que conntribuíram, com
c
os seuss
textos e co
omunicaçõess, para um ollhar, um verr
e um reparrar múltiploss, mais reflex
xivos e maiss
claros, sobre a Escola dde hoje.

Urge, porttanto, confro
ontar perspeetivas,
situanndo a educaação, o alun
no, o professsor, o
Alcina Manuuela de Oliv
veira Martinss
uto de Educaçção e Vice-R
Reitora ULP))
(Dirretora Institu
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