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FORMAÇÃO CONTINUADA
Escolas e Professores Proteger, Transformar, Valorizar (Antônio
Nóvoa com a colaboração de Yara Alvim)

Proteger… porque as escolas são
lugares únicos de aprendizagem e de
socialização, de encontro e de trabalho,
de relação humana, e precisam de ser
protegidas para que os seres humanos
se eduquem uns aos outros.

 Transformar… porque as escolas precisam de
mudanças profundas, nos seus modelos de
organização e de funcionamento, nos seus ambientes
educativos, para que alunos e professores possam
construir juntos processos de aprendizagem e de
educação. 

Valorizar… porque as escolas são
espaços imprescindíveis para a
formação das novas gerações e nada
substitui o trabalho de um bom
professor, de uma boa professora, na
capacidade de juntar o saber e o sentir,
o conhecimento e as emoções, a
cultura e as histórias pessoais. (p.6)
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A escola tem de nos pôr em contacto
com realidades e culturas que, sem
ela, nos teriam ficado inacessíveis.
Nesse sentido, não pode limitar-se a
reproduzir a vida, mas tem de aspirar
a ser mais do que “esta” vida,
abrindo viagens e oportunidades que,
de outro modo, jamais teriam
acontecido. A escola não se pode
nunca desviar da sua finalidade
primordial: conseguir que os alunos
aprendam a pensar. Para isso, precisa
do esforço analítico, mas também da
pulsão criadora, precisa da
capacidade de ler, e da vontade de
escrever. (p.18)



 

Educar humanos. Ninguém pode fazer a viagem por nós.
Permitam-me uma afirmação evidente, mas para alguns
inaceitável: a missão de um professor de Matemática
não é ensinar Matemática, é formar um aluno através
da Matemática. Estaria eu, por esta via, a diminuir
a importância da Matemática e do seu ensino? De modo
nenhum. Estou a afirmar precisamente o contrário,
que a sua necessidade é tão grande que, sem
Matemática, não é possível a educação de um ser
humano. Mas a educação é um processo pessoal de
apropriação do conhecimento, através do qual nos
tornamos mais preparados e capazes. Achar que tudo
termina com a aula do professor, por muito notável
que ela seja, isso sim seria cair num preocupante
“facilitismo”. A nossa palavra como educadores será
inútil se não for capaz de despertar a palavra
própria do educando. (p.18/19)



 

Por humanos. Ninguém se educa sozinho,
nem mesmo com o admirável mundo da
inteligência artificial que bate às
nossas portas. Precisamos de outros

humanos, dos nossos professores e dos
nossos colegas. Dos professores,
esperamos uma expansão do nosso

repertório, através da aquisição de
linguagens que nos permitam ler o mundo

e interpretar a avalanche diária de
informação e desinformação. Se ficarmos
pelas imagens rasas do dia-a-dia não

sairemos do nosso lugar. (p.19)
 



 
E precisamos também de ser
capazes de pôr em causa um modelo
escolar que, durante muito tempo,
parecia imutável. Não há
conhecimento nem ciência sem
dúvida, sem desobediência mesmo,
diz-nos Michel Serres (2019). A
certeza é o caminho mais curto
para a ignorância. Por isso, o
melhor que podemos fazer nesta
fase decisiva da história da
escola é pensar as nossas
dúvidas, debatê-las com rigor e
responsabilidade, trazê-las para
o debate público. A desintegração
da escola é um cenário possível.
A sua metamorfose também. (p.20)



Boaventura de Sousa Santos – Livro: O futuro começa agora: da pandemia à utopia.

(p.38)  O VIRUS COMO PEDAGOGO

Apesar de todas essas dificuldades, penso que a metáfora do vírus como pedagogo nos põe perante uma tarefa
não só possível como urgente. Antes de mais nada, é necessário começar uma escuta profunda do vírus. O

conhecimento ocidental dominante nunca nos ensinou a escutar profundamente o que quer se seja. Ensinou-nos
apenas a ouvir, e ouvir é a forma mais pobre e superficial de escutar. Ouvir é estar disponível apenas para
entender o que consideramos relevante, seja tal coisa agradável ou desagradável. É uma escuta problemática

porque sujeita aos nossos interesses do momento. (p.39)
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