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Prefácio

Aprenderes do Alentejo é mais um fragmento do, imenso e extraordinário, 
mosaico da educação alentejana, em toda a sua diversidade e riqueza.

Com uma regularidade bienal, a Universidade de Évora tem vindo a 
organizar o Congresso «Aprender no Alentejo» que, em 2017, conheceu 
a nona edição, numa iniciativa que contou, como sempre aconteceu 
anteriormente, com o contributo, maioritário, de estudantes, professores 
e investigadores da própria academia eborense. Oriundos dos cursos 
de licenciatura, mestrado e doutoramento e no âmbito de algumas das 
unidades curriculares que frequentavam, muitos jovens e adultos dis-
centes foram para a melhor sala de aula que existe: o terreno real, onde 
as pessoas reais vivem, trabalham, se relacionam e aprendem, em cada 
dia e em cada contexto vital, aquilo que necessitam para as respetivas 
vidas. Nessa infusão de realidade se construiu o conhecimento que aqui 
se disponibiliza, num feliz encontro entre os conhecimentos académico 
e popular e entre aqueles que frequentam a Universidade de Évora e 
aqueles que frequentam a Escola da Vida.

Esta obra é, neste contexto, um, humilde mas determinado, contributo 
para a concretização da missão da Universidade de Évora, através de 
uma abordagem que envolve todos os pilares dessa dimensão da sua 
responsabilidade social institucional: a investigação e consequente 
divulgação do conhecimento, a formação graduada e pós-graduada e o 
serviço à comunidade local.

«Aprenderes do Alentejo» é um projeto com uma história 
bonita. Uma parte desta história está inscrita nos nove 
eventos já realizados e descrita nas publicações que lhe 
sucederam; a outra parte da história será escrita nas ini-
ciativas que irão decorrer no futuro e nas publicações que 
se seguirão a esta.

Sempre com aquele sotaque que nos torna singulares, na forma de 
ser e de aprender…
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