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E SE, POR GOSTO OU POR UMA 
VIDA MELHOR, DECIDIRMOS 
VOLTAR À ESCOLA?

Lucília Santos1

De uma forma continuada, contínua ou permanente, é um facto 
que todos nós aprendemos ao longo da vida. As aprendizagens ocorrem 
no nosso dia- dia, intencionalmente ou não, e, a maior parte das vezes, 
não nos apercebemos do quanto aprendemos só por existirmos. A apren-
dizagem é intrínseca à nossa actividade diária e o seu estudo e análise 
abarca três grupos: 1) aprendizagem informal - adquirida em qualquer 
local ou momento; 2) aprendizagem não formal, em que há intenção 
de aprender, mas não num dos locais que o sistema educacional prevê 
ou quando o prevê; 3) aprendizagem formal, que queremos adquirir e 
nos permite atingir uma qualificação académica e /ou profissional, e 
ocorre nos locais e tempos previstos pelo sistema educacional.

Todas contribuem para a nossa educação, não são exclusivas - não é 
por frequentarmos a escola que deixamos de saber efectuar as tarefas do 
dia-a-dia, e vice-versa - e frequentemente complementam-se. Algumas co-
nhecemos por “curso”, outras por “passatempo”, algumas são por vocação 

1    lucilia.santos@ua.pt. Investigadora do Centro de Investigação em Didáctica e 
Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF) da Universidade de Aveiro.
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e/ou por gosto, outras por necessidade ou obrigação, mas todas nos enrique-
cem e nos habilitam a viver melhor, em qualquer momento da nossa vida.

Seria de esperar que valorizássemos todas estas aprendizagens e 
as usássemos como mais-valias, reforçando as que são mais úteis em 
determinado momento, quando as circunstâncias o determinam. No 
entanto, em geral, para obter um salário, apenas consideramos a apren-
dizagem adquirida formalmente e quem não obteve uma qualificação 
considera que não aprendeu. Nada menos certo. O reconhecimento e 
certificação de aprendizagens informais e não formais é um procedi-
mento existente no sistema educacional, em todos os níveis, e permite 
a qualquer pessoa que faça prova dos seus conhecimentos, integrá-los 
numa formação que a complete, ou numa qualificação.

Por outro lado, um diplomado em determinada área sente-se reali-
zado por o ter conseguido, mas pode optar por exercer uma actividade 
profissional noutra área. A História seria diferente se este fosse um 
dado adquirido. Num outro contexto, mas veja-se o exemplo de Luís 
XVI, de França, que foi um péssimo rei, mas era um óptimo marce-
neiro. Como tudo seria diferente se tivesse optado por sê-lo! Hoje em 
dia temos a possibilidade de seguir a nossa vocação, não perdendo de 
vista a nossa devoção.

Na Universidade de Aveiro e no CIDTFF promovemos a melhoria 
da qualidade de vida através da formação contínua (ou permanente - não 
deixamos de aprender, queiramos ou não) ou continuada (que efectuamos 
quando queremos, intencionalmente) seja para evoluir numa profissão, 
para mudar para outra, ou simplesmente pelo gosto de aprender.

Então, paremos para ref lectir se pelo gosto de aprender e com o 
que sabemos, poderíamos ser mais felizes ou ter outra empregabilidade, 
utilizando outros conhecimentos e se os queremos melhorar. Se for 
esse o caso, voltemos à Escola, que nos acolhe ao longo da vida: há 
acessos para todos os níveis de ensino, e a idade não impede ninguém 
de a frequentar.



Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/CED/00194/2019.


	(H)À Educação. Rubricas de 2019
	Das Ousadias
	RUBRICAS
	E SE LHE CONTASSE COMO FOI O MEU PRIMEIRO DIA DE AULAS DEPOIS DAS FÉRIAS DO NATAL?
	O QUE PODEMOS NÓS OFERECER
A QUEM NOS ESCOLHE PARA UMA EXPERIÊNCIA ERASMUS?
	E SE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DESAFIAR AS SUAS CONVICÇÕES? 
	QUEM ENSINA A LÍNGUA MATERNA?
	COMO MOBILIZARA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E CULTURAL DOS MENINOS COM HISTÓRIAS DE MIGRAÇÃO NAS ESCOLAS PORTUGUESAS?
	DIZES-ME COMO ESCREVES?…DIR-TE-EI QUEM ÉS! 
	LER PARA VIVER MAIS DEVAGAR E PARA SER MELHOR PESSOA?
	A ASTRONOMIA É PARA TODOS?
	FORMAÇÃO CONTÍNUA:
UM DEVER E UM DIREITO?
	E SE A PAISAGEM NOSCONTASSE HISTÓRIAS? UMA NOVA PERSPETIVA DA CIDADE DE AVEIRO.
	O QUE TENHO/TEMOS APRENDIDO COM ÁFRICA?
	O HOMEM, FAZEDOR DE SÍMBOLOS?
	E QUANDO NADA É OUSADO, PARA QUEM A TUDO SE ATREVE? 
	Verão, férias, família e… ciência?
	O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA PROMOVE UMA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL?
	DAR EDUCAÇÃO AOS NETOS, OU HISTÓRIAS PARA LER E CONTAR?
	ALERTAS E INCERTEZAS EM TORNO DA QUESTÃO: COMO SÃO USADAS AS TIC PELAS CRIANÇAS E JOVENS?
	EXISTIRÃO ESCOLAS A FORMAR “ANALFABETOS” PARA O SÉCULO XXI?
	NA APRENDIZAGEM, O ENVOLVIMENTO PARENTAL PODE FAZER A DIFERENÇA?
	ESTIGMA NA DOENÇA MENTAL: COMO EDUCAR PARA A MUDANÇA? 
	ENTRE A CABEÇA E A MÃO:
QUÃO PRÓXIMOS ESTÃO OS MUNDOS COGNITIVO E DIGITAL?
	PODE A ATIVIDADE FÍSICA CONTRIBUIR PARA A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS?
	A CIÊNCIA PODE TORNAR
O MUNDO MELHOR? 
	SAPIENS?
	E SE, POR GOSTO OU POR UMA VIDA MELHOR, DECIDIRMOS VOLTAR À ESCOLA?
	O ANO INTERNACIONAL DA TABELA PERIÓDICA LEMBRA O QUÊ?
	SABIA QUE… CIÊNCIAS E INGLÊS SE PODEM APRENDER NA MESMA SALA?
	Educar para a cidadania global: possibilidade ou utopia?

	SOBRE OS AUTORES



