
O que fica para o fim?

Relatar?
Concluir?
Sintetizar?
Questionar?
Fechar?

Começar por agradecer, saudar…e desejar



Saudar a escolha das palavras

Cidades
Aprendizagem

Ao longo da vida



A PÓLIS

Aristóteles e os 
Peripatéticos…
(os que passeiam em 
busca do 
conhecimento)



Que nos transportam a outras palavras chave…

- Educação Nova (final do séc. XIX, início do séc.XX)
- Educação Moderna (primeira metade do séc. XX)
- Educação Permanente e Animação Sociocultural (séc. XX, anos 60) e 
Aprendizagem ao longo da Vida (anos 90/Relatório Delors)
- Cidades Educadoras (AICE, séc. XX, 1994)
- Territórios Educativos (LBSE, anos 90 e seguintes…)
- Cidades de Aprendizagem (séc. XXI, Unesco, 2013)
- Comunidades de Aprendizagem (CREA, INCLUD-ED, 2011, apoiado pela CE )…

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”
provérbio africano

A partir do final do Século XIX e sobretudo durante o século XX já é clara a
centralidade social da escola (e da Educação Formal) e o seu “fechamento” sobre si
própria/escola de massas, a par e passo com o processo de industrialização…

Não pararão mais as tentativas de mudança…



E a palavras aqui ditas… (manhã)

- A cidade permite construir (e experimentar) os saberes em espaços de memória e 
relação (Mação/Foco na Cidadania)
- O território oferece oportunidades para unir o que na escola parece fragmentado 
(disciplinas) – por exemplo, Tecnologia e Artes (Mação/Foco na Cidadania)
- O local já é global, tem que se abrir aos outros - Criar polos de conhecimento e 
ciência – a lógica foi trazer para Mação gente do mundo inteiro mas envolvendo 
estas pessoas com cidadãos e instituições da comunidade (Mação/Foco na 
Cidadania)
- “Abertura, interconexão e partilha de responsabilidades” (Ana Luísa Pires)
- Interdependência dos sistemas sociais (Ana Luísa Pires)
- Viver com a incerteza, a imprevisibilidade e o risco (Ana Luísa Pires)

EM SÍNTESE: Um mundo em rede, quem está incluído é…quem consegue
conectar-se. Mas conexão é um laço humano, não é um link!



E a palavras aqui ditas… (tarde)

- “Devolver os bairros  às pessoas “ – Governança colaborativa
“Entre vizinhos – pessoas que conhecíamos mas nem falávamos” (Oficinas 
Colaborativas/CMS)
- “Transferência do conhecimento para a Comunidade” e “Planear com base nas 

necessidades da região” “A maior parte dos diplomados são da região” (IPS) 
- “O que podemos fazer para ajudar a salvar a população dos golfinhos do Sado? 

Confiar nas outras mulheres, as pescadoras – aproveitar a sua sensibilidade e 
sabedoria para este e outros desafios/novas profissões – e em conjunto aprende-
se imenso…é esta a minha luta! (Guardiãs do mar)”

- Trabalhar com os jovens que sentem que “não pertencem” (Escola de Segunda 
oportunidade) – uma nova política pública/ a nossa responsabilidade.

EM SÍNTESE: Não se transforma uma realidade sem obter e produzir conhecimento 
sobre ela mas esse conhecimento não pode ser apenas teórico e técnico, tem que 
ser também co construído, vivido, amado e discutido com as pessoas que a habitam 
e vivem.



E que palavras levamos?

Desafiar, Imaginar, Reinventar, Reivindicar…

E para quê?
Para encararmos os territórios (cidades) como amplos espaços educativos (espaço 
público da educação) que todos e cada um devemos promover e aproveitar:

- Em que se propiciam ligações a outros diferentes de nós (idades, culturas, 
religiões, experiências…)
- Em que nos situamos no local e nos ligamos ao global (os lugares, as 
identidades, as memórias, os vizinhos, a rua…) 
- Em que nos desafiamos e capacitamos (damos sentido ao saber, conhecemos 
e resolvemos problemas, projetamos, criamos…Trabalho Projeto/PBL)
- Em que criamos laços – base da cidadania - numa ética de apoio e ajuda 
(experiências interessantes feitas… e por fazer neste tempo de pandemia)



Porque é que este sonho absurdo

a que chamam realidade

não me obedece como os outros

que trago na cabeça?

Eis a grande raiva!

Misturem-na com rosas

e chamem-lhe vida.

José Gomes Ferreira


