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É precisamente nos momentos mais difíceis para a Educação e Formação de
Adultos, como aqueles que vivemos de há uns três anos para cá, que se torna
mais necessária, imprescindível mesmo, uma forte tomada de consciência por

parte de todos aqueles e aquelas que intervêm, a diferentes títulos, neste sector - no
sentido de estruturar um movimento social visível e coeso, em defesa das actividades
em curso, das inovações ameaçadas, das organizações de base cívica e solidária
constantemente ignoradas ou menosprezadas.
Tem sido dito e redito - na comunicação social, em estudos e relatórios, nos discursos
políticos - que a situação da população adulta portuguesa, em matéria de educação e
formação, é característica de um país de 3º Mundo; um factor que não será alheio ao
facto de, desde 2003, Portugal ter caído mais 4 lugares na classificação mundial de
desenvolvimento humano anualmente elaborada no âmbito das Nações Unidas. Trata-
se de um “problema nacional”, cuja culpa não recairá exclusivamente no poder político,
como também não dependerá só deste a sua resolução ou atenuação. Só uma
colaboração constante e estruturada entre Estado (central e local) e Sociedade Civil,
com base numa verdadeira parceria, abrirá o caminho à invenção e aplicação de
formas adequadas e eficazes para enfrentar tal problema. Para isso, obviamente,
precisamos de um poder político e de uma administração que assumam claramente um
compromisso com esta causa – o que nunca ocorreu na nossa História. Como
necessitamos, igualmente, que as organizações com interesses ou experiência neste
sector compreendam enfim a importância, hoje mais vital do que nunca, de
coordenarem o seu trabalho, com base em instrumentos de articulação e de
representação à escala nacional, e conferindo, enfim, um efectivo peso institucional à
sua valiosa e indispensável participação. 
Devem ser vistos como pequenos contributos nesta direcção o lançamento da nossa
Revista, assim como a abertura de um site específico dedicado ao Direito de Aprender.
Como será também um passo decisivo no mesmo sentido a preparação e a organização
do Encontro Nacional de Educação e Formação de Adultos, a 12 de Dezembro, na
Fundação Gulbenkian, em Lisboa. O grau de adesão a este processo, que se espera vir
a culminar – em 2006 – na construção de uma Rede Nacional de Educação e Formação
de Adultos, será o indicador da maturidade dos cidadãos portugueses e das suas
organizações em assumirem a sua quota parte de responsabilização, e também de
poder, na consolidação das boas práticas correntes e na construção de um melhor
futuro para este domínio crucial de intervenção socioeducativa em Portugal. 
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Oano de 2005 foi declarado Ano Internacional
da Física pela Unesco e pelas Nações Unidas,
tendo a proposta sido apoiada pelo governo
português desde o início. Não se comemora
nem o nascimento nem a morte de Einstein,

mas sim os 100 anos do ano miraculoso de 1905 em que ele
decisivamente contribuiu para as duas teorias que revoluciona-
ram a Física: a Relatividade e a Mecânica Quântica. Se, em
1905, a primeira revolução russa falhou, a revolução de
Einstein, pelo contrário, teve êxito total.

Com a Relatividade, ele transformou a geometria do mun-
do, as categorias básicas do espaço e do tempo, dando-lhe 4
dimensões, e substituindo a vazia linearidade euclideana, pela
curvatura nascida das energias e das massas das coisas.
Quando descobriu que energia é igual a massa vezes a veloci-
dade da luz ao quadrado, abriu caminho para a maior fonte de
energia conhecida: a energia do sol, das centrais nucleares e
das bombas atómicas.

Com a sua contribuição para a Mecânica Quântica, Einstein
ajudou a criar o mundo das tecnologias que dominaram o século

EINSTEIN E NÓS
Texto Jorge Dias de Deus* # Ilustração Luís Miguel Castro

FOI JÁ HÁ 100 ANOS QUE ALBERT EINSTEIN CONTRIBUIU DECISIVAMENTE PARA AS DUAS TEORIAS QUE
REVOLUCIONARAM A FÍSICA: A RELATIVIDADE E A MECÂNICA QUÂNTICA. COMO PESSOA E COMO CIDADÃO,
EINSTEIN ESTEVE MUITO PERTO DO QUE SE PEDE A TODO AQUELE QUE SEGUE PELOS CAMINHOS DA
EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA: FOI CONFIANTE E SOLIDÁRIO, FOI UM INDIVÍDUO E FOI UM CIDADÃO.

DESTAQUE
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XX, em particular no que res-
peita aos lasers e sistemas

de controlo foto-eléctrico.
Com a Mecânica Quân-
tica instalou-se na Física
o princípio de incerteza,
a que se seguiu o aban-
dono de uma descrição
determinista e objecti-
va dos processos físi-

cos, proposto por Bohr.
Einstein sempre rejeitou

esse abandono, e manteve
ao longo dos anos um intenso

debate com Niels Bohr. Se é
verdade que Einstein perdeu essa

luta, também é verdade que foi ele quem
mais estimulou o aprofundar da compreensão do funcionamen-
to da Mecânica Quântica, com consequências que ainda hoje
não sabemos estimar (teletransporte, computação quântica, por
exemplo).

Einstein era um judeu – alemão-suíço-americano – e, tal co-
mo o filósofo Sócrates, podia muito bem considerar-se um
cidadão do Mundo. Foi cientista, o mais reconhecido entre os
seus pares, e o humano mais mediático entre as celebridades
do seu tempo, do seu século, para ser mais preciso, batendo
políticos belicistas e pacifistas, papas das mais variadas reli-
giões e de religião nenhuma, actores de cinema do drama e da
comédia, cantores da música ligeira e da música séria,
jogadores de boxe e de futebol. Na competição mediática bateu
Churchill, Gandhi, Marylin, James Dean, Charlot, Elvis e todos
os outros que havia. Porquê? Ninguém sabe bem.

Quando morreu, em 1955, retiraram-lhe o cérebro na espe-
rança de se descobrir a chave do seu sucesso. Ao que parece,
sem êxito, já que ele nem sequer pesava mais do que qualquer
outro cérebro normal de um qualquer mortal. Também lhe
retiraram os olhos, e o profanador, que devia pensar vendê-los,
até afirmava que “quando se olha para os seus olhos uma
pessoa está a olhar para as belezas e mistérios do mundo”.
Claro que se tratava de uma mentira, já que os olhos só vêem
o que lhes é dado ver – recorrendo a luz com intensidades e
comprimentos de onda apropriados – não sendo os olhos
humanos especialmente previlegiados: as águias vêem mais
longe e os gatos vêem melhor de noite. 

Cada um tem o património genético que tem, e isso diz
respeito também ao cérebro e aos olhos. Mas uma coisa é o

cérebro e os olhos, outra coisa é o que uma pessoa pensa e o
que uma pessoa vê. E, além disso, há muitos outros orgãos e
actividades que contam, basta pensar nas mãos, nas pernas,
no sexo. Tanto quanto se sabe, Einstein tinha os orgãos todos,
pelo que haveria muito para dissecar...

Porquê Einstein?

Com isto, o que queremos realmente dizer é que não é por
aí que se chega lá. Em linguagem metafórica, não é dissecando
o corpo que chegamos à alma. É preciso dar uma volta se
quisermos tentar perceber “porquê Einstein?”. É preciso olhar
do lado do ambiente familiar, social e político em que Einstein
viveu, entender o mundo que o cercava, a sua época. Chegados
a este ponto alguém torcerá o nariz: mas então é a sociedade
que produz os Mozarts, os Leonardos, os Einsteins? Claro que
não, há o património genético que tudo condiciona, mas há
também o velho problema filosófico da passagem da
possibilidade à existência mesmo, ou da passagem da potência
ao acto. Essa passagem tem sempre lugar em sociedade. 

No caso de Einstein, o que é que contou? Nascer numa
família de judeus alemães, pequenos empresários ligados à
indústria da electricidade, pode ter ajudado de várias maneiras.
Por um lado, eram judeus não religiosos que prezavam o
pensamento livre, a discussão aberta e o papel transformador
da ciência. Por outro, deviam ter a noção de que nada estava
garantido quanto ao negócio e que mudar de vida era sempre
uma possibilidade. Por fim, haveria a crença no triunfo da von-
tade dos que lutam, mesmo sozinhos, pela sua sobrevivência. 

É sabido que Einstein era, segundo os professores, um
aluno rebelde – muitas vezes tal foi erradamente interpretado
como se se tratasse de um mau aluno – só estudava o que lhe
interessava, só acreditava no que ele próprio pensava, só fazia
o que lhe parecia melhor – embora segundo critérios nem
sempre claros. E, normalmente, quando era preciso actuar, não
hesitava e actuava.

Havia nele a mistura de um liberalismo individualista com
um anarquismo social, que o acompanhou sempre ao longo da
vida. Uma confiança enorme em si próprio e nas suas capaci-
dades, em particular como cientista, aliada a uma repulsa
quase visceral contra a arbitrariedade, a autoridade repressiva,
a limitação da liberdade, o obscurantismo irracional, e a uma
atitude quase instintiva de apoio aos desprotegidos, aos perse-
guidos, aos refugiados. Era, em muito, um indivíduo, sim, mas
com uma sentida consciência social.

Para nós, o que talvez interesse mais em Einstein não seja
tanto a Relatividade ou a Mecânica Quântica, mas sim a sua

É SABIDO QUE EINSTEIN ERA, SEGUNDO OS PROFESSORES, UM ALUNO REBELDE – MUITAS VEZES TAL

FOI ERRADAMENTE INTERPRETADO COMO SE SE TRATASSE DE UM MAU ALUNO – SÓ ESTUDAVA O QUE LHE

INTERESSAVA, SÓ ACREDITAVA NO QUE ELE PRÓPRIO PENSAVA, SÓ FAZIA O QUE LHE PARECIA MELHOR –

EMBORA SEGUNDO CRITÉRIOS NEM SEMPRE CLAROS. E, NORMALMENTE, QUANDO ERA PRECISO ACTUAR,

NÃO HESITAVA E ACTUAVA.

DESTAQUE
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atitude perante a vida e a sociedade. Uma atitude que se
traduzia pela busca sem medo do que não sabia, do
desconhecido – é o que cabe ao cientista enquanto profissional
– e o reconhecimento da (quase) obrigação da intervenção
social.

Mas isto não quer de modo algum dizer que Einstein fosse
um “santo”. Para além de ter muitas paixões e muitas infide-
lidades, o excesso de confiança nas suas descobertas científi-
cas levavam-no a desprezar o trabalho científico dos que tinham
vindo antes dele, como, no caso da Relatividade, o de Lorentz e
o de Poincaré. E o seu comprometimento social nem sempre
tinha uma consistência linear que merecesse a aprovação de
toda a gente: embora não apreciasse o comunismo soviético,
defendia sem hesitar a liberdade dos comunistas americanos,
embora fosse contra os nacionalismos de base racial, aceitava
com naturalidade a criação de um estado judeu.

Apesar de todas as suas contradições, a atitude seguida
por Einstein, como pessoa e como cidadão, está muito perto da
que se pede a todo aquele que segue pelos caminhos da
educação ao longo da vida: que seja confiante e que seja
solidário, que seja um indivíduo e que seja um cidadão. De
preferência, sem muitas contradições...

* Jorge Dias de Deus
Professor Catedrático no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico.
Trabalha na área científica de Física de Altas Energias, Astrofísica e Sistemas
Dinâmicos e é Presidente do CENTRA - Centro Multidisciplinar de Astrofísica.

Ano Internacional da Física

Coincidindo com o centésimo aniversário do “ano milagroso”
(annus mirabilis) da produção científica de Albert Einstein,
quando publicou os artigos que criaram a base de três
campos fundamentais da física - teoria da relatividade, teoria
quântica, física atómica e molecular -, comemora-se em 2005
o Ano Internacional da Física (ONU).
Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Física (SPF) pretende
celebrar o evento promovendo a física a todos os níveis no
nosso país. Desta forma, os objectivos são os seguintes:
aumentar o apreço público pela física, melhorar o ensino da
física nas escolas, reforçar o papel da física no ensino
superior, reforçar a aliança da física com outros ramos do
saber, cativar os jovens para o estudo da física, reforçar o
papel dos físicos na sociedade, aumentar a cooperação
internacional, em particular com os países de língua oficial
portuguesa.
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ENTREVISTA

FFOOLLKK SSCCHHOOOOLL:: 
UUMMAA AALLTTEERRNNAATTIIVVAA

ÀÀ EESSCCOOLLAA FFOORRMMAALL

ENTREVISTA COM JOHAN NORBECK

É SUECO MAS FALA PORTUGUÊS FLUENTEMENTE. LEVOU A IDEIA DAS FOLK SCHOOL À TANZÂNIA E A
MOÇAMBIQUE, MAS HOJE, SE VOLTASSE A PORTUGAL (ONDE ESTEVE ENTRE 1978/79) NÃO VIRIA
MISSIONAR COM BASE NAS EXPERIÊNCIAS DE OUTROS PAÍSES. PREFERIA TORNAR-SE MEMBRO DE UM
GRUPO DE PORTUGUESES PARA DISCUTIR SITUAÇÕES E NECESSIDADES, E O QUE SE PODERIA FORMAR
(UMA ESCOLA OU QUALQUER OUTRA COISA), QUAIS IRIAM SER OS TRAÇOS DESSA ESCOLA E QUE NOME
LHE DAR. MAS UM NOME REALMENTE PORTUGUÊS.

Entrevista: Rui Seguro # Fotografias: Paulo Figueiredo
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Quando cheguei à recepção e disse à

recepcionista que queria falar com um

senhor sueco, ela disse-me: Ah! Esse

senhor fala muito bem português. E eu

concordo, pode faltar-lhe algum

vocabulário, mas em termos de

pronúncia está muito bem.

Mas pronúncia só, não chega. Vivi em
Portugal entre 78/79, com a minha
família. Trabalhei em Braga, depois
continuei a vir cá, por períodos curtos,
cerca de sete anos a trabalhar em
Portugal e também nas antigas colónias
portuguesas de África.

Podemos falar da sua experiência em

educação de adultos e depois

comparar como é essa educação em

países tão diferentes como a Suécia e

Portugal. O que era a educação de

adultos há 30 anos e o que é agora.

Também podemos falar da sua

experiência nas Folk Schools…

Não gosto do termo Folk School por-
que não diz nada a ninguém, só aos
nórdicos. Também há nos Estados Uni-
dos, mas parece que quase todas falha-
ram, apenas houve uma para trabalha-
dores que teve sucesso. O que aconteceu
nos nossos países, é que tivemos um
filósofo e Bispo (Grundtvig) que foi o
grande impulsionador destas escolas. A
grande dificuldade das pessoas que
querem escrever sobre as Folk Schools é
elas serem tão variadas, não há uma
igual a outra. Como se faz então para
descrevê-las? Podemos dizer que há
tipos de Folk School, com ideologias um
pouco diferentes, mas a ideia base em
todos os países nórdicos é que ela deve
ser “outra coisa”, em comparação com a
escola formal. Grundtvig também
afirmava isso. Ele detestou a escola, um
Bispo que escreveu 2000 hinos, um
poeta, mas com muitas outras ideias. 

Em português será ainda pior, porque

se diz “escolas populares”.

Exacto. E isso também foi difícil para
os ingleses, no início, e para os america-
nos, porque eles diziam “não é possível
usar Folk neste caso”. Mas nós respon-
díamos: “vocês dizem Folk Music, Folk
Literature”, porque seria aqui impossível
dizer Folk? Por isso, eu passei a usar a
denominação Folk Development Schools
– escolas para um desenvolvimento
popular, de todas as pessoas em geral...

Agora discute-se também o nome

“Universidade Popular”. Isto é

contraditório, universidade é um

conceito de elite e popular é povo,

acabando assim por não ser nem uma

coisa nem outra.

Realmente é verdade, há algumas
dessas escolas querem é aproximar-se
cada vez mais da escola formal. Isso
existe, mas eu penso que essas escolas
não são Folk. Temos uma forte tradição
desde o século XIX, muitas Folk
Development Schools, (em todos os
países,) mantêm essas ideias básicas,
mas ao mesmo tempo todos esses paí-
ses mudaram muito. Hoje, não podemos
dizer que as Folk Development Schools na
Suécia são uma escola “Grundtvigiana”,
porque os dinamarqueses defendem que
as suas Folk Schools é que são puras. E
nós não podemos dizer o mesmo, por-
que, embora mantendo algumas ideias
básicas, as adaptámos às nossas neces-
sidades.

Correndo o risco de generalizar,

perguntaria se existem diferenças

significativas a nível das Folk

Development Schools entre os vários

países nórdicos? 

As escolas norueguesas e as finlan-
desas foram tomando rumos diferentes.
Estas últimas, por exemplo, ficaram
bastante mais formais do que as escolas
dos outros países nórdicos, mas, na
Dinamarca, mantiveram quase todas as
ideias de Grundtvig, concentrando-se
sobretudo na cultura (tradicional) dina-
marquesa. No início, era essa a ideia de
Grundtvig: criar escolas que fizessem
com que a cultura dinamarquesa se não
perdesse, por exemplo, em relação à Ale-
manha, que estava muito próxima. 

Na Suécia, não era essa a finalidade
mais importante, e o nosso país mostrou-
se muito mais prático, e pragmático. Pro-
curámos organizar cursos que ajudas-
sem as pessoas de uma forma muito
concreta. Por exemplo, no início, ajudar
os filhos dos agricultores e os trabalha-
dores rurais a encontrar possibilidades
de mudar a agricultura. Para outros gru-
pos, como os empregados de escritório
ou os operários industriais, essa ajuda
consistia em encontrar vias para cons-
truir um outro tipo de indústria, um outro
tipo de relação entre os patrões e eles

Quem é Johan Norbeck?

Fui criado num ambiente de classe social
elevada, onde as escolas superiores
populares raramente eram referidas. Mas
ainda era estudante e já decidira tornar-
me professor de uma destas escolas. Isto
aconteceu graças aos conselhos de um
tio, pessoa muito sábia, e às visitas de
estudo, muito gratificantes, que fiz a
escolas superiores populares. Acabei por
ser o que sempre quis ser e, quando
comecei a trabalhar como docente nestas
escolas, senti que tinha encontrado o
meu lugar dentro da sociedade sueca.
Graças a um colega notável – Torgil
Ringmar, pessoa com grande experiência
do mundo da cooperação para o
desenvolvimento – muito cedo me
interessei pelas questões do
desenvolvimento. Comecei então a querer
saber mais sobre o Terceiro Mundo e a
incluir estes temas nas minhas próprias
actividades docentes.
Durante 10 anos, fui professor na escola
superior popular de Åsa, e durante
esteperíodo passei três como educador
de adultos na Tanzânia. Isto passava-se
durante os primeiros anos do grande
programa de educação de adultos que ali
ocorreu, entre 1969 e 1972, e o
Presidente Nyerere era o meu ídolo.
Em 1974, tornei-me tutor, em Linköping,
de alunos candidatos a docentes nas
escolas superiores populares, função que
mantive até à reforma. Mas foi o trabalho
no desenvolvimento que dominou a
minha vida, quer com missões no
estrangeiro, quer através de cursos que
organizei na Suécia para pessoas de
países em desenvolvimento. Nestas
actividades, senti que era, acima de tudo,
um educador em desenvolvimento
popular.
A educação popular para o
desenvolvimento como um motor para a
democracia é a minha maior inspiração.
Usei esta força na educação de adultos
sueca, nos colégios populares para o
desenvolvimento da Tanzânia, para a
formação de animadores de círculos de
estudos em Portugal, para estudantes de
programas de Mestrado em Tallinn
(Estónia) e para a formação de base de
educadores de adultos na escola de
educação em Moçambique. Nunca me
arrependi um só momento desta minha
opção profissional.
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próprios. Tudo isto era de molde a alterar
muito a situação dos trabalhadores em
geral. 

O que há de mais interessante, acho,
para quem se interessa pela educação
de adultos, aqui em Portugal e nos outros
países, é a independência destas esco-
las relativamente ao Estado. O Estado
sueco, por exemplo, foi apreciando cada
vez mais as Folk Schools, porque tinham
uma atitude activa em relação ao desen-
volvimento político destes países. As
escolas mostravam que tinham ideias,
que podiam defender e apoiar o mesmo
tipo de desenvolvimento que o governo
procurava. Por isso, ao fim de algumas
décadas, o Estado começou a subsidiá-
las. No início não, no início foram, por
exemplo, os agricultores e as associa-
ções populares1 que apoiaram a criação
e o crescimento das escolas. 

A situação, passado algum tempo, era
que o Estado dava a maior parte do
dinheiro, mas não influenciava quase
nada... Muitas pessoas que trabalham
em educação de adultos noutros países
não percebem como isto pode ser possí-
vel. As escolas e as associações não
terem a maior parte do dinheiro e não
haver praticamente regras nenhumas
prescritas pelo Estado; as escolas não
têm sequer um currículo, não têm nada a
constrangê-las. A única coisa que
aconteceu, penso que na década de 20,

nas nossas escolas na Suécia, foi a
exigência de haver língua sueca e música.
Essa foi a única regra, o que para muita
gente deve parecer muito estranho. 

As pessoas pensam sempre: “se nós
damos o dinheiro, temos que controlar,
temos que exigir”. Naturalmente, que a
língua sueca é muito importante, para
quem vive e trabalha no país, mas não
apresentar mais nada como exigência é
um pouco estranho. É uma situação que
ocorre muito raramente noutros países,
mas acontece aqui; sobretudo, na Dina-
marca, Suécia e Noruega, já que na
Finlândia é um pouco mais formal. 

Actualmente, quem frequenta as Folk

Schools são mais os jovens que os

adultos?

Sim, mas começaram só com jovens,
de 18 anos de idade, o que teve uma
importância enorme no nosso país, exac-
tamente por causa desse pragmatismo,
tentando que uma nova geração pudesse
receber uma nova educação capaz de
estimular as grandes mudanças. E estas
eram necessárias, especialmente na
agricultura, de onde milhares de pessoas
tinham já emigrado para os Estados
Unidos e os que ficavam tinham que inte-
grar-se nessa mudança. 

Politicamente, todos os operários
industriais de então viviam situações
difíceis, eram todos muito pobres e com
condições de trabalho muito pesadas.
Foi necessário trabalhar muito com os
patrões, de maneira a poder criar um
ambiente melhor para os trabalhadores.
E, assim, estes trabalhadores acabariam
por ter um papel vital na história da Sué-
cia. Eles próprios pensavam que não
bastava ter conhecimentos sobre políti-
ca, sobre questões sociais e económicas,
mas queriam saber mais sobre tudo. Os
trabalhadores sentiam que deviam
adquirir uma parte da cultura das classes
mais altas e por isso pensavam que as
Folk High Schools deveriam ter essa
função.

Mas, quando fala de trabalhadores, é a

nível dos sindicatos?

Sim, mas não só, sindicatos e outros
grupos de trabalhadores. Para as esco-
las, foi uma coisa muito natural entender
que educação, erudição, não tinha só a
ver com especialização, mas realmente
com conhecer toda a vida, sob todos os

seus aspectos. Por isso, tentaram sem-
pre ter cursos que combinassem, dentro
do mesmo tema, por exemplo, aspectos
de arte, música, literatura, sociologia,
etc. Isso foi e é uma das forças das Folk
Schools.

Por um lado, parece que a educação

de adultos nasce do levantamento de

determinados problemas que é preciso

‘solucionar’, e para isso vocês

demonstram bastante ‘pragmatismo’.

Mas, por outro lado, estamos a falar de

escolas em que há uma ‘liberdade’

quase total, o que parece contraditório

com esse pragmatismo, porque ligada

ao pragmatismo vem sempre a ideia

de que é preciso obter resultados. Há

contradição ou não?

Há contradição, sim. No início, os
alunos não tinham muito a dizer, mas os
professores e os reitores eram humanis-
tas e tinham a ideia de que os alunos
também deviam ser activos relativamen-
te aos estudos. Por isso, fomentaram
uma forte cooperação entre professores
e desenvolveram a ideia de que os estu-
dantes deviam formular, eles próprios, os
conteúdos dos estudos, uma abordagem
que foi sempre evoluindo até agora. Em
todos os tipos de estudos nestas escolas,
os estudantes tinham muita margem
para influenciar, e realmente influencia-
ram. Deste modo, os estudos e as pró-
prias escolas tornaram-se mais pragmá-
ticos. E, passado algum tempo, também
os estudantes se tornaram mais pragmá-
ticos.

Uma das palavras-chave que encontro

no que escreveu é ‘motivação’,

envolvimento. É isso que faz a

mudança na educação, o facto de não

se aprender por obrigação, será essa a

grande diferença?

Penso que sim. Os estudantes nota-
ram imediatamente que a relação entre
reitor e professor é aqui totalmente
diferente. Neste aspecto, Grundtvig teve
uma ideia, que ainda hoje se mantém,
que é a importância essencial do diálogo
permanente. Isso é muito diferente da
escola antiga, formal. 

Por causa desta liberdade, muitas
escolas começaram a inventar, a criar
um carácter próprio. Hoje ainda é assim,
e cada vez mais, porque agora há novos
grupos de estudantes que chegam de



todo o mundo, e na escola querem apren-
der música, ou estudar arte, ou qualquer
outra coisa. O que dá uma variedade
enorme a este sistema e, ao mesmo tem-
po, muitos dos estudantes têm como
objectivo, depois de estarem nesta
escola, entrar, por exemplo, numa acade-
mia de arte, ou numa academia de
música, ou numa universidade, etc. 

Mas tudo isto também mudou várias
vezes ao longo dos anos. Temos grupos
que vêm do liceu e vão directamente,
não para a universidade, mas para uma
Folk School, porque dizem que no liceu
aprendem factos, mas ali concretizam e
percebem a ligação entre muitas coisas
deste mundo, e também aprendem a
conviver, a comunicar com outras pes-
soas. Embora ainda existam muitos
estudantes que vão directamente do
liceu para a universidade, quando se fa-
zem comparações entre eles, os que vão
primeiro para as Folk Schools conside-
ram que foi muito melhor esse seu
percurso. Saem mais maduros como
pessoas, eles próprios dizem que isso é
importante para o resto da vida.

Agora uma pergunta algo provocatória,

acha que era viável uma Folk School
em Portugal?

Estou convencido que seria muito
bom, mas à luz da experiência do meu
trabalho aqui, não vou dizer muito sobre
isso. É difícil e não é bom, é mesmo
muito mau, tentar missionar com base
no que se passa nos nossos próprios paí-
ses. Neste aspecto, tive alguns sucessos,
mas também fracassos. Saí da Suécia
porque me foi pedido para fazer isso, e
no início, naturalmente, pensei, “vou ser
missionário”. Agora, estou convencido de
que, se fosse possível, trabalhar mais
uma vez em Portugal, só quereria tornar-
-me membro de um grupo de
portugueses, para discutir quais as
situações e necessidades aqui em
Portugal e o que poderíamos formar ou
construir (uma escola ou qualquer outra
coisa), quais iriam ser os traços dessa
escola e como poderíamos criar um no-
me para lhe dar, mas um nome realmen-
te português.

Apesar de tudo penso que vale a pena

compararmos, porque o Johan

conhece a fundo uma experiência de

educação de adultos que teve êxito na

Suécia, enquanto nós  temos uma

história e uma cultura diferentes, não

temos nenhum pragmatismo... A sua

experiência, quando chegou a

Portugal, a seguir ao 25 de Abril, deu-

se dentro de um movimento de

explosão, quando havia muitas

pessoas com vontade de fazer coisas.

No entanto, essa boa vontade só por si

não chegava. Foi com entusiasmo,

com um espírito de missão, que o

Johan se envolveu nas campanhas de

alfabetização, mas encontrou por certo

dificuldades. O seu esforço foi muito,

quando constatou que não bastava o

entusiasmo e que era preciso uma

grande preparação e foi aí que

pretendeu ajudar.  A organizar, a dar

alguma coerência aos grupos. É um

pouco essa experiência que gostaria

que me relatasse

Há de facto diferença entre as socie-
dades. E é muito interessante a nossa
história nesse aspecto, porque foram as
pessoas (e não um ministério) que
começaram a construir as modalidades
de educação de adultos na Suécia.
Porque já possuíam ideais diferentes
das pessoas que conheci, no início, no
Minho. Porque tínhamos, na Suécia,
muitas pessoas eruditas que
partilhavam as ideias dos filósofos
liberais, isso teve um impacto enorme

na nossa história, comparando com
muitos outros países.  Estes valores
liberais influenciaram muito o
Parlamento, um grande número dos
membros do nosso Parlamento foi
influenciado por isso e, desde muito
cedo, aceitaram mudanças que nunca
foram aceites por Salazar, por exemplo. 

Quando trabalhei no Minho, senti, de
início, um formalismo extremo. Até pare-
cia que, para as pessoas, o formalismo
era melhor que novas ideias... E um tipo
de rigidez entre as pessoas, especial-
mente entre pessoas de classes distin-
tas. Por exemplo, na Universidade, havia
um corredor muito longo, um professor
entrava numa parte do corredor, outro
professor noutra parte e eles não viam
mais ninguém. É muito diferente a
situação na Suécia, onde começou muito
mais cedo a estabelecer-se novas ati-
tudes entre as pessoas. Descobri, mais
tarde, um grupo de pessoas portugue-
sas, mais raras mas muito boas, com as
quais tive experiências óptimas. Mas, de
resto, não posso dizer muito sobre o que
aconteceu na sociedade portuguesa,
porque realmente não sei, já se passou
há tantos anos...

Gostaria que falasse mais sobre o

problema do “envolvimento”. Somos

um país com uma taxa de

analfabetismo ainda bastante elevada,

um milhão de analfabetos num

universo de dez milhões, onde ainda há

muito para fazer. Penso que Portugal

não soube resolver esse problema, o

analfabetismo vai diminuindo apenas à

medida que morrem as pessoas de

mais idade. A diferença maior entre os

países nórdicos e Portugal é que, num

espírito de pragmatismo, vocês

pensam “se há um problema, ele tem

que ser resolvido”; nós aqui não...

Ah, mas isso tem muito a ver com
religião, o catolicismo e o protestantismo.
No início, quando os países nórdicos mu-
daram para o protestantismo, disseram
que as pessoas do campo tinham que
saber o que dizia a Bíblia. Por isso, come-
çaram já no séc. XVI a dizer (incluindo o
próprio Rei) que os religiosos tinham que
começar a ensinar todas as pessoas a ler
e a escrever. E daí resultou que, no fim do
século XVII, quase todas as pessoas na
Suécia sabiam ler e escrever. Claro que
isto já era educação de adultos, para

MAS TUDO ISTO TAMBÉM
MUDOU VÁRIAS VEZES AO
LONGO DOS ANOS. TEMOS
GRUPOS QUE VÊM DO LICEU E
VÃO DIRECTAMENTE, NÃO PARA
A UNIVERSIDADE, MAS PARA
UMA FOLK SCHOOL, PORQUE
DIZEM QUE NO LICEU
APRENDEM FACTOS, MAS ALI
CONCRETIZAM E PERCEBEM A
LIGAÇÃO ENTRE MUITAS
COISAS DESTE MUNDO, E
TAMBÉM APRENDEM A
CONVIVER, A COMUNICAR COM
OUTRAS PESSOAS.

AO LONGO DA VIDA 9
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todos os adultos, o que faz a diferença. A
atitude é considerar que todas as
pessoas têm valor, todas, e que não são
“ferramentas”. Várias vezes, senti em
Portugal, esse contraste, onde se tratam
pessoas como “ferramentas”, mais nada.
Se sabem escrever, falar, não faz
diferença, não é importante...

Num dos seus trabalhos, fala em

grupos ou círculos de estudo. Ainda

continua a trabalhar neste conceito?

Sim, ainda continuo. Mas penso que
se deu aqui uma certa desagregação,
porque de início esses círculos de estu-
dos criavam-se para que os trabalhado-
res, em massa, conseguissem ter mais
conhecimentos, utilizar melhor as ferra-
mentas, em vez de serem eles próprios
ferramentas. Esta foi a grande diferença
nos povos escandinavos, que não qui-
seram, (nem mesmo os socialistas) uma
mudança revolucionária, dizendo que os
conhecimentos é que eram importantes
para quem vive do trabalho, e procuran-
do vencer as classes altas através dos
conhecimentos, “que elas já têm mas
nós também queremos ter e, ao fazer
isso, vamos criando melhores condições
de vida, na nossa sociedade”. E foi isso
que fez a diferença. 

Estes grupos, dedicados à educação
de adultos, foram muito muito importan-
tes, porque começaram a tentar reformar
a sociedade local de várias maneiras.
Começaram por procurar ajudar idosos
que tinham problemas por causa da
idade, dentro da sociedade local. 

Só um exemplo: naquela altura o go-
verno sueco não tinha recursos para dar
muita ajuda, mas verificou que, entre
pessoas de classes baixas, havia quem
fosse capaz de utilizar métodos e formas
de cuidados pessoais na comunidade
local. Constatou que isso poderia ser
expandido por toda a Suécia e por isso o
governo deu a estas estruturas uma
certa autonomia e responsabilidade. O
governo disse: “vocês podem ter respon-
sabilidade para fazer certas coisas e nós,
governo, vamos aprender com base no
que vocês fazem”. Então, o governo
sueco começou a utilizar as associações
populares como referência. 

Não sei como este relacionamento
funciona em Portugal, mas é muito im-
portante, para toda a nossa sociedade,
que o governo estabeleça um certo grau

de formalidade. Por exemplo, na questão
do ambiente, o governo diz “nós quere-
mos saber o que seria bom mudar em
relação ao ambiente” e, para isso, vai ter
que falar com as pessoas, mais concre-
tamente, com as pequenas organizações
de cidadãos, que trabalham no sector. E,
de uma maneira estruturada, os repre-
sentantes do governo contactam essas
associações e escutam o que dizem.
Esta maneira de trabalhar ajudou imenso
o desenvolvimento do bem estar da
nação sueca.

Mas retomando a sua questão e tam-
bém a minha ideia de desagregação,
antigamente havia necessidade de uma
grande solidariedade entre todos os
agricultores e trabalhadores, e por causa
disso estudavam e trabalhavam visando
objectivos muito claros. Porém, hoje em
dia, os jovens não sentem tanto isso,
porque já somos uma sociedade de bem
estar.Eles pensam, “já temos democracia, já
sabemos o que é democracia”, mas às vezes
não sabem. Em vez disso, começam a formar
outros tipos de associações  que já não têm a
ver com solidariedade, como anteriormente os
grandes grupos de massas. Por exemplo, uma
associação que ajude as pessoas a começar a
fotografar. 

Gostava de fazer aqui uma ponte. Nos

anos 80, tive contactos com a “SIDA”

sueca (Swedish International
Development Cooperation Agency),

quer a nível de educação de adultos,

quer a nível de ensino especial. Uma

das pessoas suecas que conheci tinha

uma experiência enorme de apoio a

África e quando lhe perguntei qual a

diferença entre apoiar África e apoiar

Portugal, ele disse-me: “Vocês são

maus, mas mesmo assim são melhores

que África”. Dizia ele, a propósito da

gestão de dinheiros, que a Suécia, por

vezes, dava bastante dinheiro a alguns

países de África, mas quando lá

voltavam viam coisas disparatadas. Em

Portugal, o problema era os dinheiros

serem, em geral, bem empregues, mas

não haver continuidade ou

consistência no prosseguimento dos

projectos. Digo isto para o convidar a

falar-nos também sobre a sua

experiência de educação de adultos

em Moçambique, como país de língua

oficial portuguesa, e fazer assim o

triângulo Suécia, Portugal,

Moçambique.

É muito difícil, Tanzânia seria para
mim muito mais fácil, porque trabalhei lá
muito mais anos.

Mas há grandes diferenças entre

Tanzânia e Moçambique?

Sim, há algumas diferenças. Tra-
balhei apenas alguns meses em Moçam-
bique e não o conheço muito bem. Uma
coisa que me chocou imenso – ouso
agora dizê-lo – foi o facto de encontrar
várias pessoas que não trabalhavam
para fazer um bom trabalho, mas sim
para a carreira, tentando até sabotar o
que os colegas tinham feito. Eu teste-
munhei isso muitas vezes. É uma coisa
terrível, mas eu li (recentemente) a histó-
ria de Portugal e percebo agora porquê.
Em África, na Tanzânia por exemplo,
existe uma enorme diferença entre as
pessoas e os líderes, porque o mais im-
portante para os líderes é que todas as
pessoas, todos os níveis da hierarquia,
obedeçam a tudo o que o líder diz e não
pensem individualmente. Isso é que é
mais importante, mas é isso que dificulta
o desenvolvimento. 

E estou convencido que essa situa-
ção também acontece em Moçambique,
como em todos os países que conheço
em África. Isso é o resultado acumulado
de duas influências, a cultura original

EM ÁFRICA, NA TANZÂNIA POR
EXEMPLO, EXISTE UMA
ENORME DIFERENÇA ENTRE
AS PESSOAS E OS LÍDERES,
PORQUE O MAIS IMPORTANTE
PARA OS LÍDERES É QUE
TODAS AS PESSOAS, TODOS OS
NÍVEIS DA HIERARQUIA,
OBEDEÇAM A TUDO O QUE O
LÍDER DIZ E NÃO PENSEM
INDIVIDUALMENTE. ISSO É QUE
É MAIS IMPORTANTE, MAS É
ISSO QUE DIFICULTA O
DESENVOLVIMENTO. 

ENTREVISTA
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africana e a cultura dos co-
lonizadores, e essa combi-
nação é terrível.

Trabalhei muitos anos
na Tanzânia, em muitos
cursos, e a atitude é sem-
pre a mesma. Eles não
percebiam nada quando
eu dizia “vocês têm que
pensar por vós próprios”,
não reagiam. De início,
não percebia nada, por-
que para um educador de
adultos na Suécia isso era
a coisa mais natural.
Trabalhei muitos anos na
Tanzânia até perceber que
isso ali era o mais difícil. O
ministro diz ao secretário
“tens que resolver essa
coisa”. O ministro não per-
cebe o caso, o secretário
também não, dá a outra
pessoa e essa pessoa não
percebe nada. No fim, há
um papel com uma série de ordens, que
está escondido no monte dos ofícios e,
passado meio ano, o ministro diz “o que
aconteceu com isto?”, fala com o
secretário e descobre que aquele papel
esteve lá o tempo todo. Do ponto de vista
de psicologia colectiva, isto é terrível. 

Por exemplo, na Tanzânia há muitas
“development schools” (“escolas para o
desenvolvimento”). No entanto, os que
as frequentavam nunca perceberam a
ideia básica destas escolas, por causa da
cultura dominante, o que levava, por
exemplo, a que os alunos nunca pergun-
tassem nada ao professor, só escreviam
o que o professor dissesse. O professor,
por sua vez, nunca pode perguntar nada
ao reitor, e este nunca pode pedir nada
ao ministro... Finalmente, há poucos
anos atrás (e desde 1969 que lá
trabalho) conseguimos lançar um curso,
entre 1991 e 1996, para apoiar essas
escolas e verifiquei que mudou muito a
atitude dessas pessoas. 

Consegui ver pela primeira vez que
eles perceberam, de repente, quando
lhes disse que têm que pensar pelas
suas próprias cabeças. Antes, isso não
significava nada, mas agora começa a
fazer sentido. É interessante, muito
interessante, mas vai demorar muito
tempo, porque as folk development
schools (existem 54 deste tipo) são ainda

hoje um espaço raro naquele país em
que as pessoas estão libertas dessas
formas antigas de hierarquia absoluta.

Só queria agora pedir um resumo breve

do seu percurso. Quando começou, o

que faz agora…

O meu pai era director de um banco
na Suécia e nunca teve a ideia de me
dizer, “tu tens que fazer o mesmo que
eu”. Mas um dia disse-me, “penso que
seria bom para ti estudar Direito”, e eu
perguntei “porquê Direito?”, e ele res-
pondeu “Porque dará segurança no
futuro à tua família”; comecei então a
estudar Direito, mas sentia-me desmoti-
vado. Por isso, falei com um tio que tinha
estudado Direito e tinha amigos na uni-
versidade que trabalhavam com profes-
sores de uma Folk School, e esses ami-
gos disseram-lhe que, durante todos os
anos de colaboração, sempre acharam
“fixe” trabalhar com professores desse
tipo de escola, porque constituíam  um
mundo próprio. 

A um professor de uma Folk School,
exige-se mais do que numa escola

normal, tem muito mais trabalho que

um professor de uma escola

tradicional, não basta chegar lá e dar

a aula. E tem ainda uma grande carga

de envolvimento emocional.

Sim. E formam projectos com os
alunos, como grupo, como colectivo, têm
que trabalhar bastante para assegurar
esta aprendizagem em comum. 

Eu falava em termos de postura. Um

professor de uma Folk School não

pode chegar à aula e “despejar”.

Não, não é possível. Por isso, come-
cei por visitar várias escolas porque,
como membro da classe alta sueca, não
sabia nada de Folk Schools. Visitei-as,
por volta de 1954, e fiquei deveras
impressionado. Depois, regressei à
universidade e comecei a estudar as
matérias que as escolas me tinham dito
que precisavam: língua sueca, literatura
internacional e línguas. Depois disso, fui
imediatamente para uma escola onde
trabalhei como professor e gostei
imenso. Para mim, foi o maior contraste
possível com o ambiente que tinha na
universidade e na vida da classe alta da
nossa sociedade. Depois de aí ter
trabalhado sete anos, a SIDA (Swedish
International Development Cooperation
Agency com um site em português
h t t p : / / w w w . s i d a .
se/Sida/jsp/polopoly.jsp?d=178) chamou-
-me e perguntaram-me se gostaria de
trabalhar na Tanzânia em educação de
adultos, porque desde muito cedo eu
tinha mostrado interesse por países sub-
desenvolvidos. 

Assim, parti para a Tanzânia, onde
trabalhei três anos, regressei depois à
Folk School sueca por mais dois anos, e
finalmente fui convidado para leccionar
na única universidade do meu país que
tem um curso para formar professores de
Folk Schools. Claro que não é obrigatório
ter esse curso, mas ajuda. Comecei
então a trabalhar para formar futuros
professores, mas continuei a trabalhar
noutros países, em quase todas as
antigas colónias portuguesas e também
de novo na Tanzânia, e ainda um pouco
na Estónia, no Brasil, por períodos curtos
mas que me deram mais experiência e
conhecimento. Por isso, não trabalhei
tanto na Suécia como nesses diferentes
países, mas ao mesmo tempo organizei
intercâmbios, arranjei cursos na Suécia
para algumas pessoas desses países, ... 

Os professores das Folk Schools têm

necessidade de alguma formação de

base?
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Não, nada é necessário com as Folk
Schools. A coisa mais interessante para
um leitor estrangeiro será saber que
houve, no início, um departamento do
ministério da educação sueco com res-
ponsabilidades em relação às Folk
Schools. Essa estrutura tinha inspecto-
res, por exemplo, mas iam lá para inspec-
cionar o quê? Porque tudo era voluntário,
mesmo os currículos eram criados pela
escola, só o sueco e a música eram obri-
gatórios. Por isso, há uns 15 anos atrás,
o ministério decidiu que não era neces-
sário manter esse serviço – “Vocês po-
dem continuar por vós próprios, nós con-
tinuamos a subsidiar, e vocês guardam a
vossa autonomia” – mostrando assim
toda a sua confiança neste sistema.

Mas cá é mais complicado, porque

haverá sempre quem queira desviar

dinheiro. Na Suécia, houve casos de

insucesso nas Folk Schools? Desvios

de dinheiro?

Quase nada.

Se não há inspecção, como acontece

isso?

Faz-se uma auto inspecção. Em vez
de manter essa entidade no ministério, a
administração disse-nos: “formem vocês
uma entidade para controlar, para a auto
regulação”. Esta entidade trabalha, não
só com as Folk Schools, mas também
com as associações populares, é uma
forma de auto controlo, funcionando
como uma Comissão ou um Conselho.
Isto é interessante porque é diferente,
normalmente noutros países não existe
muito essa confiança. 

Mas, hoje em dia, há um grande
problema, é que essa solidariedade está
a desagregar-se, como também a ideolo-
gia básica nestas escolas. A democracia
foi a coisa mais importante destes últi-
mos séculos, mas agora não parece ser
tão importante. Tenho contactado, em
muitas escolas, com reitores e fiquei
muito chocado. Perguntei-lhes “o que é
que vocês, neste tempo, fazem pela
democracia, o que é importante para vo-
cês ensinar, por exemplo, para que os
alunos possam interiorizar a democra-
cia?”. Há reitores que dizem, “Ah, sim,
mas os alunos não têm interesse”. “O
que dizes, não têm interesse? Mas, na
tua escola, qual é a filosofia de base?
Não sabes então o que é uma verdadeira

Folk School?” Sinto que vai ser um
fracasso se esta atitude não mudar!

E o que é que faz neste momento?

Estou aposentado há oito anos, mas
continuo a trabalhar. Começámos um
projecto na Etiópia, na parte somali. Um
somali começou a falar connosco, por
causa do nosso curso de educação de
adultos, e pediu-nos para tentar instalar,
pelo menos, uma escola de educação de
adultos, na Etiópia. 

Quando falamos de escola, é uma Folk
School?

Não, não é. Não lhe chamamos assim,
agora dizemos que tentamos criar um
Centro de Desenvolvimento de Adultos
das classes mais baixas.

Mas assente nos princípios das Folk
Schools?

Não utilizamos esse termo. A razão
por detrás do contacto que ele fez
connosco foi o facto de, na Suécia, ter
começado a estudar numa destas esco-
las. Mas eu disse-lhe: “não vamos falar
sobre as coisas, atitudes, ideias que você
aprendeu aqui, isso pode ter interesse,
mas vamos é trabalhar na tua cultura”. É
a sua cultura e a nossa cultura que
vamos trabalhar conjuntamente. 

É fantástico, porque com este pro-

jecto há também coisas muito interes-
santes que me estão a acontecer, porque
agora nós estamos a formar somalis para
serem eles a voltar para o país e tra-
balhar com os grupos de adultos. Eles
conhecem a nossa cultura e a nossa
língua e apreciam algumas coisas da
nossa cultura, mas conhecem também
muito bem a língua e cultura somali, o
que faz uma diferença enorme. Porque é
que nós, no passado, enviámos tantos
suecos para estes países? 

E uma segunda coisa: eu, que fiz tan-
tos projectos para a SIDA, disse sempre,
“não podemos começar aqui um novo
projecto sem saber exactamente o que
estamos a fazer. Temos que ir lá, vocês
têm dinheiro para se poder estudar
previamente a situação e trabalhar com
as pessoas locais antes de começarmos
um projecto”. E a SIDA sempre disse,
“isso não, mas tu tens que produzir resul-
tados”. E agora, finalmente, fizemos ao
contrário: começámos por estudar a
situação em conjunto, em pequenos gru-
pos de somalis e suecos, tentando en-
contrar desde já interlocutores úteis que
possam dar uma boa colaboração e, por
isso, esta iniciativa começou muito
melhor que os outros projectos em que
participei.

1 Estas associações eram fundadas por grupos de

HÁ UNS 15 ANOS ATRÁS, O
MINISTÉRIO DECIDIU QUE NÃO
ERA NECESSÁRIO MANTER
ESSE SERVIÇO – “VOCÊS
PODEM CONTINUAR POR VÓS
PRÓPRIOS, NÓS
CONTINUAMOS A SUBSIDIAR, E
VOCÊS GUARDAM A VOSSA
AUTONOMIA” – MOSTRANDO
ASSIM TODA A SUA
CONFIANÇA NESTE SISTEMA.

ENTREVISTA
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Texto de Peter Mayo (Professor Associado do Departamento de Estudos de Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Malta)
Ilustração de Luis Miguel Castro

A EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
NA BACIA MEDITERRÂNICA
APESAR DE CONTER REALIDADES MUITO DIFERENCIADAS, 
NA BACIA MEDITERRÂNICA PRODUZIRAM-SE IMPORTANTES TRABALHOS 
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS.



O
Mediterrâneo é, sob muitos aspectos,
um conceito “construído”.  Há quem o
defina de uma forma que reflecte uma
concepção colonial e eurocêntrica do
mundo. Outros construem esta região
de uma maneira diferente, atribuindo-
lhe características do que se pode cha-

mar, de um modo geral, o “Sul”, termo que denota marginali-
dade, tendo este “Sul” sido historicamente tanto um parceiro
como uma vítima da colonização ocidental.   

Existe uma literatura emergente e visível, incluindo obras
em inglês, sobre educação de adultos nos vários países desta
região. De uma maneira geral, os trabalhos centram-se na
Europa Meridional e nos países de orientação ocidental,
nomeadamente,  Itália, Espanha, Portugal (rigorosamente, este
último não faz parte do Mediterrâneo, pois se localiza na costa
atlântica, mas a sua cultura é tradicionalmente reconhecida
como meridional e mediterrânica), Israel, os países que consti-
tuíam a antiga Jugoslávia e, em menor escala, Chipre e Malta.
São muito raros os trabalhos publicados sobre educação de
adultos em países árabes. 

Existem algumas grandes figuras, associadas à Região, e
que se evidenciam na literatura existente em matéria de educa-
ção de adultos. Quero mencionar aqui António Gramsci (1891-
1937), um dos maiores pensadores/activistas políticos e
sociais do século XX, que foi um educador de adultos e cujos
conceitos influenciaram a literatura em educação de adultos,
embora se dê pouca atenção aos seus escritos sobre a
“questão do Sul” e que têm muita pertinência quanto à educa-
ção de adultos no Mediterrâneo. Ettore Gelpi (1933-2002) é
outro autor e orador proeminente em educação de adultos,
tendo dirigido a Unidade de Educação Permanente da UNESCO,
em Paris. Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), considerado o
grande pensador espanhol em educação de adultos, escreveu
muito sobre pedagogia e formas de vencer o analfabetismo. 

Podemos também mencionar Luiza Cortesão, uma contem-
porânea educadora crítica portuguesa, inspirada por Paulo
Freire, e um símbolo da resistência contra o regime fascista.
Martin Buber (1878-1965), escritor, filósofo e organizador de
educação de adultos na Palestina, teve e continua a ter muita
influência na educação de adultos, especialmente através dos
seus trabalhos sobre “diálogo”, muito em especial, o “I and
Thou”. E não são só indivíduos, mas também grupos e
movimentos que devem ser referidos relativamente à educação
de adultos. Por exemplo, a Mediterranean Review / Mediterraneo
un Mare di Donne, um periódico bilingue em italiano e inglês,
dá visibilidade a grupos e organizações de mulheres na Região,
que desafiam a “patriarquia” a diferentes níveis e em diferentes
áreas.  Como sucede com a maioria dos movimentos sociais,
também este trabalho organizativo contém uma dimensão de
aprendizagem de adultos. 

Há projectos chave que se destacam na literatura interna-
cional sobre educação de adultos, onde se incluem, por exem-
plo: os Conselhos de Fábrica em Torino, com o seu enfoque na
democracia industrial; a experiência das 150 horas na educa-
ção operária, também em Itália; o conceito de ‘universidade
popular’ que ganhou diferentes sentidos na Itália e em
Espanha, tendo surgido neste último país como uma forma de

extensão universitária que evoluiu para uma modalidade de
centro cultural financiado pelo poder autárquico (Flecha,
1992); educação operária no contexto de auto-gestão, na
antiga Jugoslávia; educação popular em Espanha e Portugal,
no contexto de conquista da democracia após um período
fascista (o que se aplica igualmente à educação de adultos na
Grécia); o projecto Tehila, em Israel, que ganhou um prémio da
UNESCO, vocacionado para a luta contra o analfabetismo,
especialmente entre mulheres. 

A referência à antiga Jugoslávia é particularmente significa-
tiva. Este país possuía um sector de educação de adultos muito
dinâmico (Soljan et al, 1985) e algumas das suas universi-
dades, nomeadamente as que se localizavam no que é agora a
Sérvia, Croácia (por exemplo, o Andragoski Centar, em Zagreb)
e Eslovénia, ofereciam importantes programas neste domínio.
Universitários, como Dusan Savicevic e Ana Krajnc são bastan-
te conhecidos na literatura especializada. Na Sérvia, hoje em
dia, a educação está equiparada, sobretudo, a escolarização.
Há agora uma carência de estruturas organizativas. Enquanto
na antiga Jugoslávia existia uma rede de universidades operá-
rias, hoje a tónica nestes países, como por exemplo, na ex-
República da Macedónia, é posta na formação profissional,
inicial ou contínua. É uma tendência aliás comum em muitos
dos países que vivem a transição de uma economia planeada
para uma economia de mercado, tal como, entre outros, a
Albânia. 

Enfase à alfabetização na margem sul

Na margem sul do Mediterrâneo, especialmente nos países
árabes, a ênfase é colocada, acima de tudo, na alfabetização
dos 70 milhões de iletrados, conforme uma estimativa recente
para o mundo árabe (UNESCO, 2003). Um exemplo proeminen-
te a este respeito é o esforço do Egipto, com inúmeros projectos
desenvolvidos desde o início dos anos 90 (Abel Gawad, 2004),
havendo uma especial preocupação com o analfabetismo das
mulheres. O programa de literacia foi acelerado em 2003,
depois de um decreto do Presidente Mubarak visando eliminar
o analfabetismo até 2007 (El-Bakary, 2004). Verifica-se na Síria
um esforço semelhante, através de um programa em três
etapas que se destina, entre outros grupos alvo, a mulheres
jovens e adultas, especialmente as que vivem em zonas rurais
e na região semi-desértica (Saida, 2004). O governo sírio anun-
ciou grandes êxitos na redução do analfabetismo através deste
programa, mas existem relatórios que sublinham a manuten-
ção do problema do analfabetismo, devido à falta de um
ambiente socio-cultural propício à literacia da população adulta
(UNESCO, 2003, pp.32-33). Os esforços de alfabetização abran-
geram frequentemente planos para alcançar as comunidades
beduínas através, como é o caso da Líbia, de uma utilização
efectiva da rádio e da televisão (ibid, p.25). Outros projectos
para a disseminação da literacia são muitas vezes obstaculiza-
dos por contextos políticos desfavoráveis, como na Palestina,
devido à ocupação israelita que provoca situações de medo de
sair à rua, de recolher obrigatório ou o encerramento de esco-
las e de estradas (ibid, p.25). Seria interessante analisar as
estratégias educativas clandestinas adoptadas pelas popula-
ções afectadas por tais contextos. 

Muitos dos conflitos que caracterizam esta Região têm uma
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base religiosa/étnica. É uma Região que viu nascer
três grandes religiões monoteístas. Com frequência,
a Educação de Adultos revela vínculos fortes com os
vários sistemas de crença da Região. Usam-se
excertos do Alcorão em programas de alfabetização,
como no “Leia em nome de Deus”, no Egipto (Abel

Gawad, 2004). No período otomano, as mesquitas e as escolas
teológicas muçulmanas (medreses) organizavam, na Turquia,
muitas actividades de educação de adultos (Okcabol, 1992, pp.
260-261). Em Chipre, a igreja cristã ortodoxa tem uma longa
tradição em educação de adultos (Symeonides, 1992, p. 210)
enquanto, em Malta e na Itália, agências como a Cáritas
(também muito activa nas campanhas egípcias de
alfabetização), que integra a rede alargada da igreja católica,
são actores importantes da educação de adultos. 

Uma das questões chave que a educação de adultos tem que
enfrentar no Mediterrâneo é a da migração. Isto aplica-se a paí-
ses árabes, como o Egipto, onde aulas de inglês ajudam a repa-
triação de refugiados sudaneses (El Bakary, 2004), a Israel, que
é um Estado multi-étnico, desde as suas origens, e aos países da

Europa Meridional que, tendo sido anteriormente exportadores
de força de trabalho, se tornaram agora destinatários de fluxos
migratórios oriundos da margem sul do Mediterrâneo. Relativa-
mente à Europa Meridional, espera-se que culturas que tinham
sido tradicionalmente consideradas como antagónicas coexis-
tam agora no mesmo espaço geográfico. Esta situação pode
facilmente criar tensões, que resultam do “medo do outro”, pro-
vocado muitas vezes por processos seculares, assentes num
sentimento de “superioridade” e em que o Oriente era conside-
rado algo de “exótico” e até “demonizado”. É óbvio que tudo isto
tem um forte impacto nos esforços feitos na área da educação de
adultos para imigrantes, centrando-se o principal desafio na
concepção e organização de programas que considerem o
imigrante como “sujeito”.

Agências estrangeiras desempenham um papel crucial na
educação de adultos no Mediterrâneo. Juntamente com o apoio
recebido de agências árabes e islâmicas (respectivamente,
ALESCO e ISESCO),  as iniciativas egípcias para alfabetização,
por exemplo, receberam fundos de USAID, CIDA e Fundo Social
Europeu, entre outros. A Associação Alemã de Educação de
Adultos também contribuiu fortemente para o financiamento e
a organização das Conferências sobre educação de adultos no
Mediterrâneo (Chipre 2002, Malta 2003, Chipre 2004); a
Conferência em Malta foi a segunda jamais realizada neste país
(ver Wain, 1985 sobre a 1ª). A Conferência de 2003  em Malta
culminou com uma declaração em que, entre outros pontos, se
recomendava a criação de uma Associação Mediterrânica de
Educação de Adultos.
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MUITOS DOS CONFLITOS QUE CARACTERIZAM ESTA REGIÃO
TÊM UMA BASE RELIGIOSA/ÉTNICA. É UMA REGIÃO QUE VIU
NASCER TRÊS GRANDES RELIGIÕES MONOTEÍSTAS. COM
FREQUÊNCIA, A EDUCAÇÃO DE ADULTOS REVELA VÍNCULOS
FORTES COM OS VÁRIOS SISTEMAS DE CRENÇA DA REGIÃO.
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SDesenganem-se os que se
apressaram a anunciar o fim do
modelo tradicional de bibliotecas.
No trabalho que realizámos para
elaborar o dossier que
apresentamos em seguida,
encontrámos, por todo o país, um
movimento que repensa a
utilização destes espaços, tendo
em conta os novos meios
(Internet), os novos públicos
(jovens) e as novas estratégias
(espaços de exposição).
Mas as próprias bibliotecas
também podem ser reinventadas,
e a experiência da Margarida
Guia é um bom exemplo. O texto
de José António Calixto dá um
contributo fundamental para
enquadrar as experiências aqui
relatadas. Na habitual página
dedicada à Net (56) encontra
informação sobre uma das
possíveis bibliotecas do futuro.



N
a Biblioteca Municipal de Oeiras, a
maior das três geridas pelo concelho,
entram em média 700 pessoas por dia.
O seu objectivo pode ser consultar um
dos 60 mil documentos colocados à dis-
posição, navegar na Internet, ler jornais
ou participar de alguma das suas acti-

vidades. Diversificar os serviços oferecidos pelas bibliotecas do
concelho – em Oeiras, Carnaxide e Algés – foi uma das fórmulas

encontradas para atrair um público cada vez mais heterogéneo,
não só nas idades, como nas preferências culturais. “As biblio-
tecas públicas são assumidas enquanto espaços democráticos
por excelência. Devem ter uma atitude pró-activa, isto é, sair
das suas portas para fora e procurar servir a população na sua
diversidade”, explica Filipe Leal.

Isso significa que, se há pessoas que procuram itens para o
seu programa de Mestrado ou Doutoramento, a biblioteca deve
ter serviços e colecções para elas, e ao mesmo tempo propor-

BIBLIOTEC AS

Uma Biblioteca
para todos

AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS TÊM HOJE UM PAPEL SEMELHANTE AO DESEMPENHADO NO SÉCULO XIX,
QUANDO DA SUA POPULARIZAÇÃO NA INGLATERRA E NOS ESTADOS UNIDOS: SÃO AS UNIVERSIDADES DO
POVO. “ESTAMOS A VOLTAR ÀS MISSÕES FUNDADORAS”, RESUME FILIPE LEAL, CHEFE DE DIVISÃO DAS
BIBLIOTECAS, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS.

Texto de Cristina Portella # Fotografias de Paulo Figueiredo
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cionar alternativas para os que vêm simplesmente acompanhar
os filhos ou netos em busca de livros infantis. “Enquanto insti-
tuição culturalmente viva, temos a presença das tecnologias de
ponta e de coisas tão ancestrais como a tradição oral.”

Este é o espírito presente no programa Oeiras a Ler, iniciado
em 2003 e assumido por Leal como uma filosofia de interven-
ção, materializada em projectos de trabalho visando os
diferentes públicos. Um deles foi o Dez Livros que Mudaram o
Mundo, desenvolvido em 2004, cujo objectivo era afirmar de
uma forma muito taxativa que o livro ainda hoje, na sociedade
da informação, tem um papel a desempenhar. “Fomos buscar
exemplos de um conjunto de livros que num percurso histórico
marcaram o pensamento, as religiões e a forma de a sociedade
se organizar”, conta Leal. Os livros que se tornaram objecto de
conferências ou dossiers foram, entre outros, “O Príncipe”, de
Maquiavel, “Odisseia”, de Homero, “A República”, de Platão, e
o “Manifesto do Partido Comunista”, de Karl Marx. 

Financiado maioritariamente pela Fundação Calouste Gul-
benkian, este projecto, transformado em livro ao final das activi-
dades, destinava-se à elite de Oeiras. “A verdade é que a elite
correspondeu. Nunca tivemos menos de 120 pessoas a assistir
às conferências”, lembra Leal. Os picos de audiência, com mais
de 300 assistentes, registaram-se quando os temas foram a
Bíblia e o Alcorão. Entre os conferencistas estiveram o psicana-
lista Carlos Amaral Dias, o político e historiador José Pacheco
Pereira e o imã da mesquita de Lisboa, David Munir. Leal expli-
ca que este foi um desafio muito importante para a biblioteca,

por afirmá-la como um espaço de cultura, abrindo-lhe as portas
para outros projectos, muito menos mediáticos, mas tão ou
mais importantes, destinados aos públicos infantil e juvenil. 

Café literário

Se a elite de Oeiras, uma população com hábitos culturais
enraizados e na faixa etária dos 40 aos 60 anos, aderiu aos
Dez Livros que Mudaram o Mundo, ficaram de fora do projecto
os jovens e um outro sector do público adulto. “Para contraba-
lançar este lado tão formal no trabalho com os adultos – porque
um ciclo de conferências é nitidamente um modelo bastante
formal e elitista – criámos o Café Literário”, explica Leal. Apesar
de também dirigido a adultos, este novo projecto teve um
registo completamente oposto, informal, em que as pessoas
estão à roda de mesas, abastecidas de bolinhos, café e chá.
“Não trazemos professores-doutores, por cima da sua cátedra,
a pronunciarem-se sobre temas tão importantes e solenes
como a ‘Origem das Espécies’, de Charles Darwin, mas jovens
autores, alguns deles um pouco mais consagrados, mas que
não são conhecidos da generalidade das pessoas, que fazem
parte da vanguarda literária de Portugal, a quem se dá a possi-
bilidade de falar sobre a sua obra e a sua vida.”

A dificuldade no trabalho com os adultos residiria no facto
de este público ser extremamente diversificado, o que torna
obrigatório projectos diferenciados. “Temos desde a pessoa
que tem um nível de habilitações muito baixo, a que normal-
mente corresponde um nível de literacia igualmente baixo, para
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as quais a cultura continua a ser uma coisa um bocadinho
estranha, até pessoas que têm níveis de habilitações literárias
muito altos”, avalia Leal. O Conselho de Oeiras, segundo o
director, é o mais qualificado do país em termos de habilitações
literárias da sua população, isto é, com o maior número de
licenciados por habitante. 

Os sectores mais distantes das actividades culturais organi-
zadas pelas bibliotecas de Oeiras são os jovens e os adultos na
faixa dos 30 anos. Não que estejam ausentes da biblioteca, pelo
contrário, pois os jovens representam cerca de 50% dos inscri-
tos, mas fazem dela uma utilização meramente instrumental.
“Utilizam-na como espaço de estudo, são o principal público resi-
dente, mas depois, por muito que tentemos  desenhar activida-
des culturais para eles, não se revêem nelas, não estão interes-
sados ou estão com o seu tempo totalmente vocacionados para
o estudo, e não aderem”, comenta Leal. O sucesso absoluto é
obtido nos projectos desenhados para as crianças, inclusive
aqueles que as colocam lado a lado com os pais ou avós. 

Pijama às letras

Este foi o caso do Pijama às Letras, uma actividade que
reúne famílias para dormir dentro da biblioteca na passagem
de 1 para 2 de Abril, Dia Internacional do Livro Infantil. Para
Leal, esta é uma acção fortemente simbólica: “Pode perguntar-
-se: o que tem isso a ver com a promoção da leitura? Isso forma
leitores? No imediato não forma, mas obedece a um objectivo
que é desmistificar a ideia de que a biblioteca é um sítio aborre-
cido, onde se deve estar em silêncio, onde só vai quem tem um
coeficiente de inteligência acima de 150”. Seria a tentativa,
bem-sucedida, de apresentar a biblioteca não só pelo seu lado
intelectual, ligado ao conhecimento, ao livro e às tecnologias
que permitem pesquisar informação, mas também pelo lado do
coração, dos afectos, das histórias mágicas, de rir e chorar,
contadas na hora de dormir.

A adesão à actividade por parte das famílias foi muito gran-
de, e neste ano, o segundo do projecto, dormiram 50 pessoas
na Biblioteca de Oeiras. Leal conta que esse tipo de abordagem
proporciona uma diversidade de público muito grande. Partici-
pam pessoas que têm o grau de mestre ou doutor, outras têm
a 4ª classe; há desde crianças de colo a idosos. “O nosso
grande objectivo é, em primeiro lugar, que os pais e avós tra-
gam regularmente os seus filhos e netos, que os habituem a vir
à biblioteca como um espaço quotidiano, como vão ao super-
mercado, ao cinema, ao jardim ou à praia.” Um segundo objec-
tivo é que esses pais e avós se tornem promotores activos das
leituras. Depois de virem à biblioteca buscar livros achem que
é perfeitamente normal voltar para a casa e contar uma história
às crianças. 

Histórias de Ida e Volta

É em torno do contar histórias que se desenvolve uma das
vertentes mais aliciantes do Oeiras a Ler. “Começámos por
realizar Noites de Contos, em que chamávamos contadores
profissionais a virem contar a um público amador; mas agora
estamos num registo diferente, porque muitas das pessoas que
vieram nessas secções ouvir histórias passaram para o lado de
lá: estão a ganhar o bichinho das histórias e estão a querer elas
próprias ser contadoras de histórias”, recorda Leal. 

No dia 2 de Abril deste ano, na Biblioteca de Carnaxide,
realizou-se o Abraços com Contos, quando os novos contadores
se estrearam. Em Junho, 25 pessoas foram de autocarro a
Guadalajara, na Espanha, para participar do Maratón de los
Cuentos. São três dias, duas noites, 47 horas e meia, sem
parar, uma cidade inteira a contar histórias. 

“Nas Noites de Contos conseguimos trazer o cidadão co-
mum. Trazemos os avós, muitas vezes analfabetos ou com
baixos níveis de literacia, mas que são transmissores da tradi-
ção oral. Oeiras é constituída em grande medida por populações
que vieram de outros sítios, e são pessoas que trazem raízes
rurais”, avalia Leal. 

A actividade integra o Histórias de Ida e Volta, um projecto
financiado a 50% pela Comissão Europeia, cujo objectivo é dar a
conhecer o património oral, narrativo, das comunidades migran-
tes presentes no concelho de Oeiras. São migrantes de outros
pontos de Portugal, mas também da Europa e do mundo, que
utilizam os contos como uma forma de diálogo e de afirmação da
sua própria cultura. Neste grupo de contadores há ingleses,
brasileiros, cabo-verdianos, ucranianos e italianos. As histórias
por eles contadas não farão parte apenas das recordações dos
seus ouvintes. “Outra das vertentes do nosso projecto é recolher
histórias na fonte, aquilo que chamamos a tradição oral genuína;
nomeadamente junto à comunidade cabo-verdiana, que tem
algumas coisas mágicas, contadas em crioulo, com acompanha-
mento musical em alguns dos casos”, conta Leal. 

A maior parte dos informantes das recolhas de contos são
pessoas analfabetas, de origem cabo-verdiana, de 50 a 60
anos, que não deixarão herdeiros para continuar a tradição. “As
novas gerações estão aculturadas. Os miúdos cabo-verdianos
ou descendentes de cabo-verdianos do concelho de Oeiras
estão mais próximos da MTV do que da tradição oral de Cabo
Verde”, avalia. “Há aqui um papel importante que a biblioteca
desempenha na fixação e divulgação desta memória de parte
de sua população. Há este aspecto de multiculturalidade para
o qual a biblioteca deve estar atenta e que acaba por ser muito
importante.”

A recolha de contos já foi feita e será divulgada em forma
de dossier, de maneira a estar sempre aberta a novas incorpo-
rações. A meta é disponibilizar todo o material recolhido na
Internet, inclusive os registos em áudio, e editar um CD, porque
“há histórias que perdem na sua versão escrita, por não reter
as nuances de voz do contador”. “Costuma dizer-se que quando
morre um velho, arde uma biblioteca. Neste caso é uma
biblioteca de contos que se perde se não forem fixados.”

O sentido do livro

Em muitas ocasiões, Filipe Leal teve que responder à
pergunta: o que pretendem com a animação? Alargar o número
de utentes da biblioteca ou alargar o conceito de que o livro não
é só ler, mas também debater sobre ele? “Diria que são as duas
coisas”, responde ele. No caso dos Dez Livros que Mudaram o
Mundo, o objectivo foi afirmar que o livro ainda faz sentido na
sociedade actual. “Pensa-se muito nas bibliotecas digitais, em
que os livros e edifícios desaparecem, não são necessárias
pessoas, vai-se à Internet e está tudo lá. Não é bem assim.
Porque a Internet chegou, os audiovisuais chegaram, mas o
papel das bibliotecas públicas tem-se reforçado.” 



Para ele, o Oeiras a Ler é a afirmação desse lado presencial
forte na comunidade, é dizer “que a biblioteca está aqui, está
viva, está culturalmente activa”. Para reforçar e diversificar os
hábitos de leitura em quem já os tem ou formar novos leitores
entre os mais jovens. “Porque, entre a geração que chegou aos
40 anos sem hábito de leitura, em cada mil haverá uma pessoa
que poderá criá-lo. Quem não tem não o vai adquirir na idade
adulta”, acredita Leal. “Há também o caso dos jovens e adultos
na faixa dos 30, que têm as competências de leitura, porque
estão cá na biblioteca a estudar, a ler, a utilizar os nossos livros,
de uma forma instrumental, mas não passam para uma outra
vertente, que é o prazer de ler associado a uma esfera lúdica,
de fruição estética. Eles lêem manuais, lêem livros científicos,
mas não lêem literatura. Não quer dizer que isso seja certo ou
errado, mas o nosso papel é tentar ampliar os horizontes e
apresentar-lhes outras propostas.” 

Os planos envolvem uma grande renovação no sector
multimédia, passando de oito para 20 computadores. Mas não
só. “Não queremos apenas oferecer mais computadores ligados
à Internet, mas ensinar as pessoas a buscar a informação”, diz
Leal. “Quando um livro chega às mãos do leitor já passou por
três crivos de selecção: do editor, dos especialistas na matéria
e o das bibliotecas. Com a Internet não é assim. Tentar investir
na literacia da informação significa que temos que dar
ferramentas e metodologias para que as pessoas possam
construir o seu saber. E isso tem muito a ver com a
aprendizagem ao longo da vida. Terem a capacidade para saber
onde podem buscar a informação, que instrumentos devem
utilizar e que critérios adoptar para seleccionar a informação
encontrada.” 

Para isso, a biblioteca está a desenvolver tutoriais, como o
dirigido aos miúdos do 7º ano, num projecto chamado Enigma,
que procura dar-lhes competências sobre as fontes de
informação disponíveis, sejam elas a Internet, o dicionário ou a
biblioteca. “Há uma percepção de que na Internet está tudo. E
não está”, diz Leal. Além dos tutoriais, serão realizadas acções
de formação de curta duração, em que se explicará, por
exemplo, como utilizar o Google, como encontrar imagens na
Internet ou que critérios adoptar para saber se uma informação
seleccionada na Internet é credível ou não. O objectivo é chegar
a certificar competências em Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC). A Biblioteca de Oeiras tem projectos em
ECDL (European Computer Driving Licence), um certificado de
competências em TIC reconhecido por mais de 160 países,
empresas e organismos governamentais, que estabelece um
padrão de desempenho nas aplicações informáticas. “Temos
que fazer uma educação para as novas tecnologias, e as
bibliotecas públicas têm um papel a desempenhar aqui
também”, acredita Filipe Leal.

Público lê mais de 20 livros por ano

Entre os utilizadores das bibliotecas municipais mais de 2/3 são
estudantes, lêem em média 20 livros por ano e pertencem aos
estratos mais escolarizados da população. Estas são algumas das
conclusões obtidas pelo inquérito “Leitores de Bibliotecas Públicas”,
de autoria de Inês Brasão, Nuno Domingos e Tiago Santos, publicado
em 2004 pela Edições Colibri. O inquérito, aplicado em 2001, incidiu
sobre os utentes das bibliotecas municipais da região de Lisboa e Vale
do Tejo. 

Entre os frequentadores com mais de 15 anos, 52% são mulheres
e 48% são homens, uma distribuição por género idêntica à existente
nos concelhos onde viviam os participantes do inquérito. A média de
idade dos utilizadores do sexo masculino é de 30 anos, enquanto as
mulheres são mais jovens, têm em média 25 anos. “A juventude das
mulheres face aos homens encontrada nas bibliotecas é um traço no
qual a população dos utilizadores difere da população dos potenciais
utilizadores: as bibliotecas parecem ter mais facilidade em captar
raparigas do que rapazes, mas mais dificuldade em captar mulheres
maduras do que homens maduros”, analisa o estudo.

Os géneros de livros mais procurados explicam-se pela maioritária
presença de estudantes: técnicos, profissionais e escolares. Mas as
aventuras e romances também são o alvo da preferência de 35% dos
visitantes das bibliotecas. Se a primeira visita foi motivada pelo desejo
de aprofundar conhecimentos (52%), outros reconheceram que lá
puseram os pés em função da curiosidade (24%) ou pela procura de
lazer (14%). A navegação na Internet e os audiovisuais tornaram-se
razões importantes para frequentar as bibliotecas municipais. “(...) o
conjunto de serviços usados frequentemente são justamente aqueles
que ultrapassam o conceito tradicional de biblioteca associado ao
objecto impresso: os vídeos e CDs, os serviços de apoio aos suportes
informáticos, bem como o espaço de cafetaria”, avalia o inquérito.

A biblioteca também não escapa – e esta é outra das conclusões
do inquérito – ao poder persuasor da televisão, a moldar gostos e
estilos. Facto que se verifica, inclusive, nas escolha dos produtos
culturais. “A biblioteca ocupa, no entanto, para o conjunto dos
inquiridos, um lugar não menosprezável. É uma actividade de carácter
regular, inscrita no calendário semanal.” Que acaba por, igualmente,
moldar a forma como os seus frequentadores absorvem as
informações veiculados pela media. 
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“TEMOS QUE FAZER UMA EDUCAÇÃO PARA AS NOVAS
TECNOLOGIAS, E AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS TÊM UM PAPEL A
DESEMPENHAR AQUI TAMBÉM”, ACREDITA FILIPE LEAL.

Filipe Leal, 
chefe de divisão das bibliotecas da CM de Oeiras
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A TRANSFORMAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM PORTUGAL, NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS,
COLOCOU-AS NUMA POSIÇÃO PRIVILEGIADA PARA ASSUMIR UM PAPEL DE LINHA DE FRENTE 
DO MOVIMENTO DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA.

Universidades
Abertas

BIBLIOTECAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

A s bibliotecas públicas têm sido vistas desde as
suas origens como instrumentos essenciais à
educação individual, das comunidades locais e
dos povos. Isto mesmo terá sido antevisto por
Frei Manuel do Cenáculo, um filósofo e peda-

gogo iluminista, presente na fundação de várias bibliotecas em
Portugal, ao afirmar que “para se conseguir a sabedoria nada há
de tão útil e de maior necessidade que uma Biblioteca Pública”.
A legislação sobre bibliotecas populares publicada em 1870 por
D. António da Costa justifica igualmente as vantagens da criação
de bibliotecas pelo seu papel na educação dos cidadãos. Esta
legislação sublinhava que “a biblioteca popular completa deste
modo a escola popular porque a boa leitura moraliza, eleva a
alma e aperfeiçoa o trabalho de todos em geral, e de cada
indústria ou ofício em particular.”No princípio do século XX, um
interessante debate sobre os fins educacionais das bibliotecas
atravessa a literatura profissional no Reino Unido. A biblioteca
pública era já então considerada a “universidade da vida adulta,
a universidade em que nunca se é demasiado velho para entrar
e da qual nunca chega o momento de sair, que não prescreve
uma ordem rigorosa nem horas de estudo, não favorece uns
assuntos em relação a outros, não impõe testes aos seus estu-
dantes, e não manifesta nenhuma preferência desencorajante
pelos brilhantes em relação aos menos capazes.” (CAWTHORNE,
1903) Mais recentemente o primeiro-ministro britânico, Tony
Blair, referiu-se à biblioteca pública como a “street corner
university”, a “universidade ao virar da esquina”, numa frase
que ficou célebre e tem servido de mote para o reforço do papel
das bibliotecas públicas no apoio à educação.

As bibliotecas públicas em Portugal

Ao longo dos últimos dois séculos foram feitas várias tenta-
tivas para o estabelecimento generalizado de bibliotecas
públicas em Portugal. Pontos altos neste percurso são as
iniciativas levadas a cabo no virar do século XVIII para o século
XIX, que nos deixaram as primeiras bibliotecas abertas ao
grande público, isto é, não reservadas, como as anteriores, ao

clero ou a particulares. É desta época a fundação da Real
Biblioteca Pública da Corte, hoje Biblioteca Nacional (1796), e
das Bibliotecas Públicas de Évora (1805) e do Porto (1833). A
Regeneração, na segunda metade do século XIX, deixou-nos
igualmente as sementes de algumas bibliotecas municipais. A
Primeira República publicou legislação tendente a desenvolver
as bibliotecas, mas as dificuldades financeiras e a instabilidade
política e social não permitiram o seu efectivo desenvolvi-
mento. Contudo, a situação por altura da Revolução de Abril de
1974 estava longe de ser brilhante. Um Manifesto elaborado
por um grupo de bibliotecários em 1983 traçava um quadro
sombrio das bibliotecas públicas portuguesas (A leitura pública
em Portugal, 1983). De acordo com este documento, elas
ocupavam “edifícios velhos, acanhados e desconfortáveis” e
geralmente não permitiam o livre acesso às estantes. A
actualização das colecções baseava-se em verbas considera-
das “irrisórias” e as actividades de animação eram “sempre
demasiado elitistas ou eruditas, distantes dos reais interesses
da população.” O documento concluía: “Em suma, não dispo-
mos de um verdadeiro sistema de bibliotecas públicas, mas sim
de um conjunto de instituições mortas, sem qualquer tipo de
relação entre si ou com o meio.”Foi a partir desta altura que o
Estado português assumiu a responsabilidade de lançar e gerir
uma rede de bibliotecas públicas, realizando assim o estabele-
cido no Manifesto da UNESCO e em outros documentos
internacionais.Pode apontar-se como data para o início deste
processo o ano de 1986, quando foi publicado um importante
relatório que estabeleceu as linhas orientadoras para o desen-
volvimento da Rede Nacional das Bibliotecas, um projecto
extremamente ambicioso e ainda em curso, que visa a criação
de bibliotecas em todos os concelhos do Continente nacional.
Em 2005, são já 258 os concelhos do país que integram a rede
e, destes, 133 já inauguraram as suas bibliotecas, estando os
restantes em fases diferenciadas de construção e instalação.
Estas bibliotecas são da iniciativa e propriedade dos
municípios, mas são financiadas e apoiadas centralmente por
um organismo do Poder Central, actualmente o Instituto Portu-
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Texto de José António Calixto (Director da Biblioteca Pública de Évora. Doutorado (PhD, Librarianship) pela Universidade de Sheffield com uma
tese sobre “Os papéis educacionais das bibliotecas públicas em Portugal”) # Fotografias Paulo Figueiredo e Miguel Baltazar



guês do Livro e das Bibliotecas. Importa realçar que estas são
bibliotecas baseadas numa filosofia muito diferente daquela
que até 1986 predominava nas poucas bibliotecas existentes.
Podem ser sumariamente caracterizadas da seguinte forma:

Espaços completamente novos ou renovados, geralmente
de elevada qualidade arquitectónica; Mobiliário e equipamen-
tos novos, atractivos e funcionais, ergonomicamente conce-
bidos, e fornecidos por empresas especializadas;

Recursos de informação novos, diversificados e actualiza-
dos, constituídos por materiais impressos e audiovisuais, englo-
bando de forma crescente suportes digitais; Recursos humanos
com formação especializada recentemente adquirida.

Algumas características destas bibliotecas merecem desta-
que pela diferença que marcam em relação à situação geral
das bibliotecas públicas que as antecederam:

Os serviços para crianças e jovens, anteriormente pratica-
mente inexistentes, e que têm desenvolvido um intenso tra-
balho de promoção do livro e da leitura, traduzindo-se na capta-
ção de novos utilizadores e representando claramente um
investimento para o futuro;

Os sectores audiovisuais, que alargaram o anterior conceito
de biblioteca, diversificando os suportes de informação, e con-
tribuindo igualmente para a atracção de públicos pouco sus-
ceptíveis de serem atraídos exclusivamente pela leitura;

Actividades de animação regulares, muitas vezes em
colaboração com outras organizações da comunidade, tornan-
do em muitos casos a biblioteca um importante, por vezes o
único, centro cultural comunitário;

Uma filosofia de gestão preocupada com aspectos essen-
ciais do “marketing”, procurando ir ao encontro das necessida-
des dos utilizadores;

Adopção progressiva das Tecnologias de Informação e Co-
municação, tanto para gestão documental como para o forneci-
mento de informação, fazendo uso local de CD-ROM’s e dispo-
nibilizando o acesso à Internet;

Disponibilização crescente de serviços de informação à
comunidade e às empresas, assumpção progressiva de papéis
como os de apoio à aprendizagem ao longo da vida.

A aprendizagem ao longo da vida

A European Lifelong Learning Initiative definiu aprendiza-
gem ao longo da vida do seguinte modo: 

“A aprendizagem ao longo da vida é o desenvolvimento do
potencial humano através de um processo de apoio continuado
que incentiva e capacita os indivíduos para adquirirem todo o
conhecimento, valores, competências e compreensão que lhes
serão necessários durante o período das suas vidas e a aplicá-los
com confiança, criatividade e prazer em todos os papéis, circuns-
tâncias e ambientes.” (LONGWORTH & DAVIS, 1996, pág. 22) 

Muitas outras definições têm sido avançadas por investiga-
dores e agências educacionais por todo o mundo. Igualmente
muitas outras expressões têm sido associadas mais ou menos
correctamente à aprendizagem ao longo da vida, entre elas a
de educação de adultos. Embora seja razoável pensar que os
adultos serão talvez os principais beneficiários da aprendiza-
gem ao longo da vida, os princípios desta são aplicáveis a todas
as idades, “do berço até à cova, dos 0 aos 90 anos”
(LONGWORTH & DAVIS, 1996, pág. 23)

Para discutir a aprendizagem ao longo da vida, será tam-
bém conveniente distinguir entre aquilo que a literatura
designa por “aprendizagem deliberada” ou “aprendizagem
intencional” e “aprendizagem não intencional”. Num primeiro
caso, falar-se-á das actividades desenvolvidas pelos indivíduos
para seguirem um curso de estudos e eventualmente obterem
um diploma. No segundo caso, trata-se da aprendizagem por
vezes inconsciente, resultante de actividades fragmentadas do
dia a dia, como ver televisão, ler um livro ou viajar. Esta dis-
tinção é particularmente importante para analisarmos o papel
das bibliotecas na aprendizagem ao longo da vida.

A ideia de que os homens e as mulheres precisam de
passar as suas vidas envolvidos em actividades conducentes
ao seu auto-aperfeiçoamento e à melhoria das competências
individuais não é de modo nenhum uma novidade. Kuan Tzu,
um filósofo chinês do século III A. C. (Citado por LONGWORTH &
DAVIS, 1996, pág. 3) escreveu:

“Quando planeares para um ano – semeia milho, quando
planeares para uma década – planta árvores, quando pla-
neares para a vida inteira – treina e educa os homens” 

Não sendo, portanto, algo de completamente novo, a apren-
dizagem ao longo da vida tornou-se uma questão cada vez mais
proeminente em todo o mundo durante a última década do
século XX, devido às profundas mudanças económicas, sociais,
tecnológicas e educacionais que desde então têm ocorrido um
pouco por todo o mundo.

A aprendizagem ao longo da vida está relacionada com as
necessidades do mercado de trabalho e da vida diária, pois
entre outros aspectos, as condições da sociedade em mudança
podem levar as pessoas a ter de mudar de emprego. A necessi-
dade da aprendizagem ao longo da vida é relevante também
para os que estudaram para além da escolaridade básica, e é
também considerada um direito de cidadania. A aprendizagem
ao longo da vida surge associada à mudança de estilos e pa-
drões de vida e de emprego, à necessidade de mudar de
trabalho e adquirir novas competências, e de melhorar a
cultura geral e as competências sociais.

As bibliotecas públicas e a aprendizagem ao longo da vida

A literatura sobre os papéis das bibliotecas públicas no
apoio à aprendizagem ao longo da vida tem crescido muito nos
últimos anos, denotando um interesse crescente pelo assunto.
As razões porque elas podem ser um recurso primordial para
aqueles que se envolvem na educação ao longo da vida foi
apresentado da seguinte forma por uma autora americana:

“As componentes essenciais de uma agência eficaz para a
sociedade da aprendizagem estão todas presentes na bibliote-
ca pública. Recursos de aprendizagem, tanto materiais como
humanos, estão já disponíveis em localizações convenientes e
acessíveis a horas convenientes. A biblioteca é uma instituição
neutra, e tradicionalmente tem reconhecido a importância do
serviço personalizado. Os seus serviços abrangem todos os
grupos etários e todos os níveis educacionais. Os bibliotecários
têm formação e experiência para fazer a ligação entre os
estudantes e os recursos, tanto dentro da biblioteca como na
comunidade. A biblioteca é um ponto focal lógico para a
sociedade da aprendizagem”. (VAN FLEET, 1990, pág. 199)

Tanto o Manifesto da UNESCO sobre bibliotecas públicas
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(UNESCO, 1995) como as directrizes da IFLA/UNESCO são
igualmente muito claras ao sublinharem os papéis que as
bibliotecas podem desempenhar neste campo. A secção de
bibliotecas públicas da IFLA publicou directrizes específicas
para o trabalho das bibliotecas públicas no apoio à aprendiza-
gem ao longo da vida, indicando assim a relevância crescente
da questão entre os profissionais a nível internacional.

Necessidades, serviços e recursos

Um conjunto de necessidades das pessoas envolvidas em
processos de aprendizagem ao longo da vida foi identificado em
diversos estudos internacionais. Em termos gerais são necessi-
dades de informação, aconselhamento e apoio, e recursos.

Actividades de animação

Como já foi referido anteriormente, muito do esforço das
novas bibliotecas públicas portuguesas tem sido investido nas
designadas genericamente como actividades de animação.
Estas podem assumir formas muito diversas, como encontros
com escritores, conferências e debates, exposições, represen-
tações teatrais ou espectáculos de dança.

O que importa realçar é que estas são actividades de carác-
ter permanente, destinadas a um grande público, gratuitas e
geralmente muito concorridas. Elas representam oportunida-
des muito ricas para a aprendizagem que anteriormente foi
designada como “aprendizagem não intencional”.

A oferta de informação 

Para uma perspectiva de aprendizagem mais estruturada, a
designada como “aprendizagem intencional”, as necessidades
de informação são muito maiores e a sua satisfação é essencial.

Ao discutir as necessidades de informação dos estudantes,
é necessário fazer a distinção entre dois tipos de informação.
Uma pode ser geralmente considerada como a matéria-prima
do estudo, directamente ligada às matérias estudadas. Outro
tipo de informação relevante é sobre a própria educação, por
exemplo, as oportunidades educacionais, escolas disponíveis,
propinas, etc.

Um projecto europeu (PLAIL)1 identificou as necessidades de
informação dos estudantes adultos independentes que podem
ser satisfeitas pelas bibliotecas públicas, e concluiu que elas são
ao nível da informação sobre a disponibilidade dos cursos e a sua
relevância para o mercado de trabalho, sobre o financiamento,
propinas e custos dos materiais, sobre a disponibilidade de
materiais adequados para o estudo, níveis de estudo dentro de
cada curso, e certificação. Muitos outros documentos, como o
Manifesto da UNESCO, apontam para a necessidade de a
biblioteca pública fornecer informação sobre educação. 

Aconselhamento e apoio

O apoio aos estudantes independentes é outra das caracte-
rísticas vitais deste tipo de serviço. O projecto acima referido
concluiu o seguinte:  

“Dar apoio aos estudantes adultos independente durante os
seus estudos é igualmente importante. Este apoio deve ser dado
sob a forma de instrução sobre o uso dos computadores e outra
tecnologia relevante para as suas necessidades, material de
apoio para acompanhar os cursos, apoio em competências de

estudo, organizando o acesso a apoio de tutores, dar feedback
e avaliar os cursos; dar ajuda na relação com as agências que
dão formação.” PLAIL (CLWYD COUNTY COUNCIL, 1996)

As directrizes pela Library Association britânica (BAMBER,
1992) dedicam um capítulo inteiro à orientação educacional e
apresentam em pormenor os aspectos que esta orientação
pode assumir: informar, aconselhar, avaliar, facilitar, defender e
dar feedback. Também o relatório ODIN (BROPHY, ALLRED &
ALLRED, 1996, pág. 54) aborda a questão de saber até que
ponto a orientação educacional, o ensino e a avaliação externa
estão incluídos no apoio da biblioteca à aprendizagem aberta e
a distância. Este relatório conclui também que a disponibiliza-
ção de espaço que permita a reunião dos estudantes, a
organização de aulas e a ajuda aos estudantes na busca de
apoio de tutores são outros importantes aspectos do apoio da
biblioteca.

Recursos para a aprendizagem ao longo da vida

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
Num certo sentido, o conjunto dos espaços e equipamentos

da biblioteca podem ser considerados como estando ao serviço
do apoio às necessidades de educação ao longo da vida da
comunidade. Isto é reforçado pelo facto de a biblioteca ser um
espaço público e aberto a todos os membros da comunidade.

Os auditórios e as salas de exposições emergem como os
espaços mais óbvios que podem ser usados para apoiar a
aprendizagem ao longo da vida, especialmente quando se fala
do uso por grupos ou para actividades. Mas outros espaços
podem ser considerados: as secções audiovisuais permitem o
visionamento e audição e incluem materiais educacionais e de
formação; as secções de periódicos e os fundos locais são
especialmente considerados como desempenhando papéis
importantes na aprendizagem ao longo da vida, bem como a
cedência de espaços para reuniões.

LIVROS E MATERIAIS
O facto de as bibliotecas públicas disponibilizarem gratuita-

mente grandes quantidades de livros (sejam de ficção ou não
ficção) e revistas, muito utilizadas por utilizadores adultos e
mesmo os mais idosos, coloca-as claramente no centro da
aprendizagem ao longo da vida. Os materiais dos fundos locais
são também de grande importância para o apoio à aprendiza-
gem ao longo da vida. 

Em muitos países, para além dos livros e revistas, os paco-
tes constituídos por diversos materiais e suportes, espe-
cificamente desenhados e produzidos para o estudo indepen-
dente, são importantes materiais para a auto didaxia. Em
Portugal, estes materiais existem em muito menor quantidade,
mas muitas bibliotecas públicas concentram a sua atenção na
disponibilização destes produtos, muito importantes em termos
de autoformação.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
As competências na utilização das Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC) são hoje genericamente consi-
deradas essenciais, tendo invadido todos os currículos
escolares. No entanto, quem concluiu o seu percurso escolar

BIBLIOTEC AS
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há alguns anos está obviamente menos apetrechado para a
sua utilização.

A consideração desta questão é tanto mais relevante
quanto se considera que, cada vez mais, as oportunidades de
estudo independente pressupõem um uso eficiente das
tecnologias, sendo que o suporte digital é cada vez mais gene-
ralizado nos próprios cursos e o e-learning é uma metodologia
cada vez mais utilizada. Um bom uso da Internet é pois
essencial.

As bibliotecas públicas são pontos fulcrais em todo este
processo. Não só oferecem computadores para uso pelos seus
utilizadores, como organizam cursos a diversos níveis para a
sua utilização. Em algumas delas, funcionam centros de
certificação da ECDL.

Um importante desenvolvimento actualmente em curso no
nosso país é a Rede de Conhecimento das
Bibliotecas Públicas promovida pelo IPLB.
Segundo este Instituto, esta rede “pode ser
um factor de aceleração e consolidação da
aprendizagem ao longo da vida e da
construção de competências da população
portuguesa…”

PESSOAL
A existência de recursos humanos espe-

cializados no apoio à aprendizagem ao longo
da vida é um factor crucial para um eficaz
apoio às pessoas envolvidas no processo.

As novas bibliotecas públicas portuguesas
dispõem de pessoal de nível superior e inter-
médio em quantidades nem sempre satisfa-
tórias. A formação destes profissionais é tam-
bém geralmente reduzida no que diz respeito
a aspectos importantes do apoio à aprendiza-
gem ao longo da vida.

Indubitavelmente este é um aspecto a
merecer atenção dos responsáveis pois, como
concluiu o projecto ODIN,  “uma biblioteca que
se dedica à aprendizagem tem de pensar em
termos de apoiar a aprendizagem, em vez de simplesmente
fornecer os materiais”. (BROPHY, ALLRED & ALLRED, 1996, pág.
54)

Cooperação

A cooperação é outra questão muito relevante para que as
bibliotecas públicas possam desempenhar cabalmente os seus
papéis no apoio à aprendizagem ao longo da vida. 

Há evidência que sugere que as bibliotecas públicas portu-
guesas têm isto em atenção e diversas formas de cooperação
mais ou menos estruturadas têm lugar, entre outros, com
escolas, centros de emprego, prisões, sindicatos e Centros de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.

Conclusão

As transformações ocorridas no panorama das bibliotecas
públicas em Portugal, nas duas últimas décadas, colocaram-
nas numa posição privilegiada para assumirem um papel na
linha da frente de um movimento educativo crescente nas

sociedades contemporâneas: a aprendizagem ao longo da vida.
As bibliotecas públicas dispõem de condições de espaço,

equipamentos, recursos de informação e humanos que as
indicam como um recurso a ter seriamente em conta numa
política educativa nacional de valorização permanente dos
indivíduos e das comunidades. Para além disto, há caracterís-
ticas únicas das bibliotecas públicas que as tornam particular-
mente relevantes: a sua localização, os seus horários alar-
gados, o seu ambiente amigável e não avaliativo, e a sua
capacidade de atracção de públicos muito diversos.

Trata-se afinal, em certo sentido, de um regresso às origens
da própria filosofia das bibliotecas públicas em todo o mundo,
que as tornaram sucessivamente universidades da vida adulta,
ao virar da esquina e abertas.
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AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DISPÕEM DE CONDIÇÕES DE ESPAÇO,
EQUIPAMENTOS, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E HUMANOS QUE
AS INDICAM COMO UM RECURSO A TER SERIAMENTE EM CONTA
NUMA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO
PERMANENTE DOS INDIVÍDUOS E DAS COMUNIDADES.
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P rioritariamente vocacionado
para corresponder às ne-
cessidades dos formandos
e formadores do Centro de
Formação Profissional para

a Indústria de Cerâmica das Caldas da
Rainha (CENCAL), dos técnicos e empre-
sários do sector e do público em geral,
este Centro de Recursos em Conheci-
mento (CRC) integra valências como a
biblioteca, mediateca, hemeroteca, vi-
deoteca e centro multimédia. É unani-
memente considerado como aquele cujo
espólio é um dos mais completos nas
áreas da cerâmica e do vidro, tanto na
sua dimensão artística como técnica e
empresarial. Não será, portanto, de es-
tranhar que a sua actividade seja intensa
e que ali acorram não apenas formandos
e formadores, mas também pessoas
cujos interesses se cruzam com a sua
especialização temática. Uma consulta
que é possível ser feita por pessoas de
Norte a Sul do País, graças ao facto de
fazer parte da rede de CRC.

Depois de ter criado uma biblioteca
tradicional, a direcção do CENCAL deci-
diu concorrer à Rede de CRC e alargar
não só o espaço anteriormente disponibi-
lizado para a biblioteca (escura e peque-
na, com apenas uma mesa e oito cadei-
ras, livros e onde os formadores não
podiam dar aulas), como igualmente os
seus recursos, através de outros supor-
tes. Como a integração da Rede exigia
uma especialização, para desse modo se
gerar entre os diferentes Centros uma

complementaridade de recursos que lhe
dê sentido e corpo, a opção tornou-se,
nesta matéria, óbvia: cerâmica e vidro.

“Como em termos de recursos huma-
nos nos era exigido que as pessoas
tivessem formação em TIC e documen-
talismo e o espaço também tinha de obe-

decer a certas regras, tivemos de alterar
completamente a lógica em que funcio-
nava a biblioteca”, explica José Luís de
Almeida Silva, coordenador do Centro.
Assim, além de sete PCs, todos em rede
(está projectado aumentar em breve este
número para 12), o CRC do CENCAL dis-

CRIADO EM 1985 E DISPONDO DESDE LOGO DE UMA BIBLIOTECA TRADICIONAL, O CENCAL DECIDIU, NO
ANO LECTIVO DE 98/99, CONCORRER À REDE DE CRC (CENTRO DE RECURSOS EM CONHECIMENTO).
DESDE ENTÃO, ALÉM DO SEU JÁ DE SI NOTÁVEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO, PASSOU IGUALMENTE A DISPOR
DE OUTROS SUPORTES DOCUMENTAIS NA ÁREA DAS TIC E DO AUDIOVISUAL, TORNANDO-SE UM LOCAL DE
FREQUÊNCIA REGULAR PARA FORMANDOS E PÚBLICO EM GERAL.
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Uma referência
na área da cerâmica

CENTRO DE RECURSOS EM CONHECIMENTO DO CENCAL

Texto de Guiomar Belo Marques # Fotografias Miguel Baltazar
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põe ainda de uma razoável colecção de
CDs, DVDs e Vídeo-cassetes, além de
sete mil documentos em suporte de pa-
pel, arrumados através da classificação
CDU (de livre acesso por parte dos uten-
tes, sem a necessidade de o fazerem
através de um funcionário). “Temos tudo
aquilo que se publica em Portugal e
ainda outras coisas que se publicam no
estrangeiro, além de o próprio Centro pro-
duzir matérias”, acrescenta o coordena-
dor. “Em geral”, segundo Maria José
Cunha, anterior responsável pela bibliote-
ca e actualmente pelo CRC, “os formado-
res sugerem-nos as obras que conside-
ram importantes serem adquiridas e à
luz do nosso orçamento, que mais ou
menos dá satisfação às sugestões, nós
compramo-las. Mas não só.” 

Como o sítio do CENCAL dispõe de
um link onde pode ser consultada a lista
das obras ali existentes, é fácil, mesmo

A criação, acesso e difusão do conhecimento são, mais do que nunca, vitais para
tornar mais competitiva uma economia e uma sociedade. A criação do projecto
CRC e da Rede de CRC (RCRC) justificou-se pela ausência, em Portugal, de uma
estrutura de difusão selectiva de metodologias e práticas inovadoras no âmbito
do sistema de formação profissional. Além disso, a criação de CRC especializados
(domínios de intervenção ou sector de actividade) mostrou-se indispensável na
resposta às necessidades em bibliografia e recursos formativos das entidades
formadoras, com reais benefícios para os respectivos formandos e sociedade em
geral.    
A rede de centros de recursos em conhecimento, constituída por centros de
recursos especializados, são mediatecas especializadas de apoio à actividade
das entidades formadoras (públicas e privadas), formadores, professores, alunos,
formandos, empresas e departamentos públicos, observando uma cobertura terri-
torial bastante alargada (incluindo Açores e Madeira). O IQF é responsável pela
coordenação desta rede, que tem vindo a crescer, e que conta actualmente com
59 membros. Assim, são os seguintes os objectivos da RCRC:
Contribuir para a construção da Sociedade do Conhecimento; 
Desenvolver mecanismos de aproximação entre quem produz e quem utiliza o
conhecimento; 
Facilitar e melhorar a intervenção dos profissionais de formação, apoiando-os no
seu esforço de melhoria contínua e autoformação; 
Disseminar práticas formativas bem sucedidas, recursos técnico-pedagógicos
desenvolvidos, nomeadamente com os apoios comunitários e nacionais; 
Apoiar a formação ao longo da vida; 
Disponibilizar a informação e os recursos necessários à actividade dos profissio-
nais de formação e entidades formadoras; 
Difundir e conceder visibilidade às experiências formativas, metodologias e recur-
sos técnico - pedagógicos desenvolvidos, nomeadamente com o apoio do Fundo
Social Europeu; 
No âmbito da Rede de Centros, existem, ainda, Grupos de Trabalho de apoio à
actividade da RCRC em áreas técnicas específicas de interesse: 
GT eLearning, 
GT Documentação, 
GT Gestão e Animação da Rede 
GT Auto-sustentabilidade da Rede. 

Além disso, é dado um apoio constante aos CRC da rede, quer a distância (via
mail, telefone, etc) quer presencial (reuniões quando necessário). 

CRC Virtual

O CRC Virtual (www.crcvirtual.org) é a plataforma colaborativa da RCRC, possibi-
litando a partilha de informação e de conhecimento, através da disseminação de
boas-práticas entre os membros da rede, de acesso a bases de dados especiali-
zadas, de acesso ao catálogo colectivo FORMEI, através do qual se disponibilizam
os recursos técnico-pedagógicos dos vários CRC da Rede. Actualmente, o CRC
Virtual está a ser reestruturado, no sentido de permitir uma melhor “usabilidade”
e o acesso a novas funcionalidades aos seus utilizadores. Os utilizadores podem
receber aconselhamento directo de qualquer CRC que detenha as competências
ou conteúdos ajustados às suas necessidades. O CRC Virtual pode, assim, ser
utilizado como recurso complementar ou alternativo ao atendimento presencial.

Rede de Centros de Recursos
em Conhecimento (RCRC)
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“COMO EM TERMOS DE
RECURSOS HUMANOS NOS ERA
EXIGIDO QUE AS PESSOAS
TIVESSEM FORMAÇÃO EM TIC E
DOCUMENTALISMO E O ESPAÇO
TAMBÉM TINHA DE OBEDECER A
CERTAS REGRAS, TIVEMOS DE
ALTERAR COMPLETAMENTE A
LÓGICA EM QUE FUNCIONAVA A
BIBLIOTECA”, EXPLICA JOSÉ LUÍS
DE ALMEIDA SILVA

Texto: António Bob coordenador da rede de Centros de Recursos em Conhecimento do IQF
– Instituto para a Qualidade na Formação



para quem vive longe das Caldas da
Rainha, saber o que pode requisitar ao
Centro.

Agradável, soalheiro e acolhedor

A partir do momento em que entrou
em funcionamento, o CRC marcou a sua
presença na vida do próprio Centro de
Formação. “Passámos a ter uma afluên-
cia de público completamente diferente
da existente na biblioteca”, recorda
Maria José, salientando a sorrir que “até
a fotocopiadora é maior”. “Este é um
novo modelo de aprendizagem, até do
ponto de vista empírico, e as pessoas
vêm”, acrescenta o coordenador. 

A afluência tornou-se de tal modo
surpreendente, que acabou por ser
necessário implementar as marcações
prévias, especialmente para as sessões
de formação ali desenvolvidas. “O Centro
de Recursos veio alterar totalmente o
modo de funcionamento do próprio
CENCAL”, afirmam os seus responsáveis.
“Enquanto antes era uma estrutura
fechada, mais individualista, agora é
muito mais aberta, agradável, com atrac-
tivos muito diversos. É uma lógica com-
pletamente diferente daquela  que existia
há dez anos”.

Apesar de a inscrição ser, obviamen-
te, facultativa, a verdade é que todos os
formandos se encontram inscritos, pois
ao fazerem a sua primeira visita de caloi-
ros às instalações, o CRC é de paragem
obrigatória e a inscrição processa-se
naturalmente, pela percepção imediata
das vantagens que daí advêm. “Além dos
computadores – que os formandos po-
dem usar sempre que assim o necessi-
tem para fins da formação, ou meramen-
te pessoais, como seja enviar um e-mail
–, este é um dos poucos locais onde
podem vir buscar informações sobre a
temática dos cursos de formação que
aqui estão a fazer”, explica José Luís.
“Por outro lado, o facto de estarmos
sempre em contacto com outros Centros

e locais no mundo especializados nesta
área, também nos permite saber o que
se produz e o que nos interessa adquirir
ou consultar, além de recebermos
publicações de outras instituições
nacionais e estrangeiras.”

Responsável pelo módulo Viver em
Português, Ana Raimundo é uma das
formadoras do CENCAL que mais recorre
ao CRC para sessões com os seus
formandos. “Eles vêm para aqui com a
matéria e os objectivos dos conteúdos e
depois cada um faz a sua própria
pesquisa”, explica. “No fundo, nós
aperfeiçoamos competências, enquanto
na escola tradicional se transmitem
conhecimentos”. Duas das formandas de
Ana estão a fazer um trabalho sobre a
Revolução dos Cravos. “Há dez CD com
músicas do 25 de Abril e elas vêm para
aqui ouvi-los e depois vão relacionar
essas músicas com o 25 de Abril em si.
Quando eles querem fazer pesquisa em
livros, na Net, em DVD ou CD, por
exemplo, vêm para aqui. Quando é só na
Net, temos uma outra sala para o efeito.
Eles sentem-se em casa e aqui
confrontam logo as dúvidas, enquanto na
outra sala não é tão prático”. 

Relativamente a si própria, Ana não
tem dúvidas em expor a sua própria
aprendizagem quanto ao uso do CRC.
“No início eu também não estava
habituada a ter tantos materiais à minha
disposição. Também me fui habituando a
pouco e pouco”.

Desejosa de conseguir o salto quali-
tativo deste CRC, que acredita  estar para
breve “com mais computadores, mais
espaço e mais materiais”, a pequena
comunidade do CENCAL (composta por
pessoas e competências) comunga da
opinião de que “a biblioteca era um
apoio, enquanto o CRC está no coração
do funcionamento do CENCAL” e que,
num futuro próximo, “a auto-
aprendizagem poderá ser feita aqui.”
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A AFLUÊNCIA TORNOU-SE DE TAL MODO SURPREENDENTE, QUE
ACABOU POR SER NECESSÁRIO IMPLEMENTAR AS MARCAÇÕES
PRÉVIAS, ESPECIALMENTE PARA AS SESSÕES DE FORMAÇÃO ALI
DESENVOLVIDAS. 
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Onde as aprendizagens são permanentes

E
xistentes desde finais do século XIX, durante
muitos anos as bibliotecas públicas cresceram,
no município de Lisboa, dentro de uma lógica de
equipamento posto à disposição de cada fregue-
sia. “Com o crescimento da cidade”, explica Ana
Runkel, responsável municipal pela rede de
bibliotecas e arquivos, “esta lógica começou a

complicar-se. Embora do ponto de vista do conceito esta
distribuição seja correcta, a verdade é que isso foi dificultando
a gestão de recursos humanos e materiais, etc.” 

Considerando que a Biblioteca tem de ser um centro de
informação e de aprendizagem que trabalhe para a comunida-
de, a orientação que esta responsável tem procurado imple-
mentar desde que, há cerca de quatro anos, assumiu o cargo
que actualmente ocupa, (anteriormente, ela já alterara comple-

tamente o conceito fundamental das Bibliotecas Municipais de
Oeiras) é o de conseguir que cada uma das 19 Bibliotecas LX
corresponda, em todos os aspectos, àquilo que deve ser um
verdadeiro serviço público.

Mas para que se possa atingir esse objectivo, “os diferentes
espaços que as integram têm de satisfazer as diferentes soli-
citações e necessidades. Elas servem para que as pessoas lá
vão. Portanto, temos de lhes dar o que pretendem. Hoje podem
ir à biblioteca apenas para ler o jornal, para consultar qualquer
coisa, para aceder a um computador, para requisitar um DVD
ou um livro. Há uns anos, ninguém pensava em frequentar uma
biblioteca regularmente, o que actualmente acontece. Quando
dedicamos particular atenção aos espaços destinados às
crianças, estamos a apostar também na população adulta, já
que as crianças arrastam pais, tios e avós, que acabam,
também eles, por aderir à biblioteca.”

E

Onde as
aprendizagens 
são exigentes

Texto de Guiomar Belo Marques

Fotografias Miguel Baltazar

NÃO É FÁCIL, NUMA
GRANDE CIDADE, COMO
É LISBOA, GERIR UM
NOVO CONCEITO DE
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
E ADAPTÁ-LO ÀS
NECESSIDADES DE CADA
REALIDADE, DE CADA
COMUNIDADE, DE CADA
BAIRRO. CADA UMA É
UNA E PARTICULAR.
SEGUNDO A REALIDADE
EM QUE ESTÁ
IMPLANTADA, OS SEUS
MEIOS E OBJECTIVOS DE
DIVULGAÇÃO, NO MODO
DE MELHOR SER UM
SERVIÇO PÚBLICO. A
ORLANDO RIBEIRO E A
MUSEU DA REPÚBLICA E
RESISTÊNCIA SÃO-NO,
CADA UMA À SUA
MANEIRA.

BIBLIOTECAS DE LISBOA
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Conceito republicano, o da biblioteca pública, a ela compete
essencialmente a divulgação (enquanto a Biblioteca Nacional
tem por função primordial a de depósito legal e, consequente-
mente, de preservação e conservação das obras) e oferecer
aprendizagens informais, ou seja, contribuir, de modo determi-
nante, para a aprendizagem ao longo da vida. “Queremos que
as nossas bibliotecas ajudem as pessoas a procurar e a
seleccionar informação, que é algo que na escola não se apren-
de. O que eu quero mesmo é criar a inquietação. A partir daí, a
biblioteca pode fazer tudo. Temos de criar a moda do querer
aprender”, conclui Ana Runkel.

Formar em TIC na Biblioteca

Inaugurada há menos de dois anos, a Orlando Ribeiro, loca-
lizada na recuperada zona antiga de Telheiras, bem no centro
do bairro e muito próxima de quatro estabelecimentos de
ensino oficial e de outros particulares, tornou-se, quase após a
sua abertura, um dos equipamentos mais frequentados pela
população residente do bairro, mas não só. E uma das salas
mais procuradas é, sem dúvida, a da informática, integrada no
Circuito da Aprendizagem, e que dispõe de nove PCs de total
livre acesso por parte do público e um outro para o técnico
responsável por esta área, mas que por vezes é disponibilizado
durante as acções de sensibilização às tecnologias da
informação que a biblioteca desenvolve junto da população
adulta. 

“O objecto destas acções é o de introduzir a comunidade no
uso das TIC e fomentar a aprendizagem ao longo da vida”,
explica Filipe Casimiro, responsável por este serviço na Orlando
Ribeiro. “Para nós, não é suficiente ter os PCs para disponi-
bilizar ao público, é também importante ajudar as pessoas  a
saber usá-los  e rentabilizá-los do ponto de vista do utilizador.
Se as pessoas tirarem o máximo partido dos nossos recursos,
acabam por se integrar na vida da biblioteca e também por
melhor se relacionar com a sociedade em geral.” 

Recusando a terminologia de cursos, optando antes pela de
acções de sensibilização, Filipe Casimiro explica que elas
decorrem em sete módulos, distribuídos pelas seguintes
temáticas e ordem: como adquirir e quais as características dos
PCs; arrumar e organizar o ambiente de trabalho; o Word; o
Excel; o Power Point; pesquisa de informação, tanto na Internet
como no sistema de rede das Bibliotecas LX, o Horizon; o
correio electrónico, os chats, o Hotmail. 

Para frequentar apenas um ou a totalidade dos módulos, as
pessoas inscrevem-se previamente, sendo dada prioridade a

quem possua Cartão da Biblioteca, cuja aquisição é simples e
gratuita, tal como a participação nas acções, que decorrem às
terças e quintas, das 10.00 às 13.00 horas, e às quartas e
sextas, das 15.00 às 18.00 horas. Refira-se que nas anteriores
acções os inscritos eram principalmente reformados, professo-
res dos estabelecimentos de ensino da zona, pessoas que se
encontram a terminar as suas licenciaturas e mestrados e ainda
pessoas que por terem filhos no estrangeiro, aos quais querem
enviar e-mails, sentem a necessidade de aprender a fazê-lo. 

As sessões recorrem ao auxílio de retroprojectores e fichas
explicativas para cada módulo com espaço para cada formando
tomar as suas notas, estando prevista a edição de um manual.
“O balanço é muito positivo e temos mesmo sido alvo de diver-
sos estudos por parte de faculdades. Com estas acções, as
pessoas acabam por se aproximar mais da família, nomeada-
mente avós que depois melhor entendem os netos, e há ainda
muitas outras que deixam de olhar o PC como algo que lhes era
inacessível”, esclarece Filipe Casimiro, acrescentando que a
desistência é quase nula.

Mas há uma série de outros serviços que a Orlando Ribeiro
presta à comunidade. Entre elas, a dinamização do Banco do
tempo, através do qual as pessoas fazem trocas de serviços
entre si, com crédito e pagamento em horas de trabalho. “Até
aqui temos feito o acolhimento e a ART (Associação dos Resi-
dentes de Telheiras) faz a gestão”, explica Sónia Nunes, a
coordenadora geral desta biblioteca, “mas tencionamos passar
a ser nós a fazê-lo. Também os membros da Bookcrossing da
área de Lisboa, que aqui começaram a encontrar-se acabaram
por decidir que este fosse o ponto oficial dos seus encontros
mensais”.

Aberta todos os sábados até às 18.00 horas, o horário foi
alargado às sextas-feiras, encerrando agora nestes dias às
22.00 horas. “Nos folhetos de sugestões, o alargamento do
horário era a mais referida, razão pela qual o prolongámos,
apesar de já antes sermos a Biblioteca da rede LX com um
horário mais alargado”, explica Sónia Nunes, que adianta que
a Orlando Ribeiro é procurada por pessoas muito diferentes e
de todo o concelho de Lisboa e fora deste. “Desenvolvemos
diversas actividades, tanto no auditório, com capacidade para
140 pessoas, como no nosso Café Literário, onde realizamos
lançamentos de livros, conversas informais sobre livros, etc.,
exposições e projecção de vídeos na sala multiusos. Além
disso, os nossos empréstimos, em todos os suportes, têm vindo
a aumentar, tal como as inscrições”, conclui.

João Mário Mascarenhas responsável pela 

Biblioteca Museu da República e Resistência



Uma intensa actividade cultural

Especializada, tal como o seu próprio nome indica, em
História contemporânea (abrangendo um período que vai dos
finais do século XIX até hoje), a Biblioteca Museu da República e
Resistência, localizada na fronteira entre o Bairro do Rego e a
Cidade Universitária procura dar satisfação às necessidades da
população da zona, caracterizada por algum envelhecimento,
mas também pelos jovens universitários. Com um horário de
funcionamento que o tem em conta (encerra às 22.00horas e
está aberta aos sábados), são muitas as iniciativas que, contudo,
mantêm o auditório Ribeiro Santos aberto até depois dessa hora.

“Às segundas é o dia do teatro e pedimos às pessoas que
venham cá falar sobre o tema, ou que representem uma
pequena peça”, explica João Mário Mascarenhas, responsável
por esta biblioteca. “As terças são dedicadas
à poesia, falando-se sobre um autor, ou sobre
uma obra, com leitura de poemas por parte
de actores ou de pessoas que o queiram
fazer, ao mesmo tempo que estimulamos que
quem tenha textos da sua autoria os leia. Às
quartas funcionamos como uma espécie de
cineclube, organizando ciclos de cinema,
projectando filmes e dando apoio
bibliográfico. Às quintas o tema é a Ciência,
para o qual aliciámos um conjunto de
professores universitários da área das
ciências exactas para realizarem sessões
destinadas aos jovens estudantes, mas não
só, pois pretendemos que esta seja uma
maneira de formar ao longo da vida. As sextas
pertencem à música, principalmente àquela
que não passa na rádio, e convidamos
especialistas na matéria, como o Pedro
Caldeira Cabral, o Ruben de Carvalho ou o
Mário Vieira de Carvalho para virem cá
conversar e esclarecer assuntos relacionados
com essa temática. Por fim, aos sábados,
organizamos cursos livres, embora privilegia-
mos a História de Arte, porque com o
aumento das viagens, as pessoas começaram
a ter curiosidade e através destes cursos
ajudamo-las a saberem não só olhar como a
ver, já que muitas dessas pessoas, por razões
antigas, não tiveram a possibilidade de
estudar.” Além destes, o Museu da República

e da Resistência também organiza cursos de informática “para
ajudar a combater aquilo a que chamamos a info-exclusão”,
disponibilizando seis PCs para o efeito. 

Dando grande importância à Educação para a Cidadania, à
biblioteca também acorrem pessoas que necessitam de
preencher impressos e que ali são ajudadas a fazê-lo,
mantendo igualmente uma forte relação, através de protocolos
estabelecidos com todas as associações do bairro com as
quais colaboram permanentemente, cedendo as instalações e
desenvolvendo actividades por elas consideradas de interesse
público.

Detentora do relevante espólio do jornalista Carlos Ferrão que lhe
foi doado, dos quarenta mil volumes existentes na Biblioteca, trinta
mil advém dessa doação. Mas além desse importante acervo

bibliográfico, ali são igualmente
produzidos materiais,poste-
riormente publicados, sobre
figuras relevantes da resistência
ou sobre temas específicos da
História Contemporânea.

Com um espaço para expo-
sições temporárias, esta biblio-
teca cria ainda as suas pró-
prias exposições itinerantes
para a cidadania, que são
facultadas às escolas dos 1º e
2º ciclo sempre que assim
solicitadas. “Facultamo-las pa-
ra todo o País e até para as
comunidades portuguesas no
estrangeiro. Algumas vezes
completamos a exposição
facultando um técnico”, realça
João Mário Mascarenhas.
“Temos muitas exposições que
passam o ano a viajar.”

“Para que as bibliotecas
cumpram a sua verdadeira
vocação de serviço público,
têm de orientar o seu trabalho
pelo combate à iliteracia e à
exclusão, devendo ser locais
de tolerância”, conclui este
responsável.
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O LIGHT é um projecto que tem como principal
objectivo destacar o papel das bibliotecas
públicas enquanto centros comunitários de
criação, difusão e promoção do Património
Cultural Local, envolvendo bibliotecas públicas
de cinco países da Europa: Grécia, Dinamarca,
Itália, Hungria e Portugal.
O Departamento de Bibliotecas e Arquivos da
CML está a constituir parcerias para trabalhar
na criação de um serviço, que se pretende
inovador, e que irá disponibilizar via Internet o
potencial económico das instituições culturais
- principalmente das bibliotecas públicas - no
desenvolvimento do turismo cultural na
Europa.
Este serviço pretende colmatar falhas ainda
existentes na área da informação sobre a
cidade de Lisboa e, por outro lado,
demonstrar a capacidade e viabilidade
económica das instituições culturais enquanto
entidades produtoras e difusoras de
conteúdos.

Ana Runkel, 
responsável pela rede de Bibliotecaswe Atquivos
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A biblioteca 
Há uma grande diversidade de bibliotecas. Enor-

mes, como a Biblioteca Nacional, ou mais
pequenas, como uma biblioteca infantil que
havia no jardim da Figueira da Foz, com o
formato de um livro grande, onde as crianças

podiam pegar num livro ou num jogo e sentar-se nas pequenas
cadeiras, adequadas ao seu tamanho.

Também me lembro como era importante para os jovens de
uma aldeia do centro do país quando, às quartas-feiras, a car-
rinha da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian estacionava no
largo e podíamos trocar os livros já lidos por novos livros para
ler durante a semana até à quarta-feira seguinte.

Agora conheci uma nova versão de biblioteca. É a Bibliambule. 
A Bibliambule é a Margarida Guia mais uma caixa com

rodas que tem lá dentro livros.

A palavra Bibliambule é a junção de duas palavras:
biblioteca e deambular. “Biblioteca é ela e deambular sou eu”,
explica Margarida Guia,  uma actriz francesa de 32 anos a viver
habitualmente no Norte de França mas que visita Portugal pelo
menos duas vezes por ano. A sua ligação a Portugal é natural,
porque os seus pais são portugueses. Fala português, aqui e ali
com pequenas falhas de vocabulário, mas sempre com um típi-
co sotaque francês.

Quando me encontrei com a Margarida, ela saiu do prédio
de pessoas amigas e consigo vinha a biblioteca que facilmente
arrumámos no banco de trás do carro. Como não tem carta de
condução, a biblioteca tem de estar preparada para entrar nos
eléctricos ou nos táxis. Esta mobilidade é extremamente
importante porque lhe permite ir ao encontro das pessoas nas
ruas de uma cidade, para sítios inesperados. “Num sábado, às

ELA PUXA UMA CAIXA COM RODAS QUE TEM DENTRO LIVROS E VISITA OS LUGARES MAIS INESPERADOS.
NA RUA, LÊ LIVROS, OFERECE POESIAS. NÃO ESCOLHE COM QUEM INTERAGE, COMUNICA COM AS
PESSOAS QUE PASSAM. E CATIVA TODAS.

Texto de Rui Seguro # Fotografias Paulo Figueiredo

H



8 horas da manhã, mandaram-me sair da estação de Santa
Apolónia, porque não tinha pedido autorização. Dei comigo ao
lado dos engraxadores. Tive de os acalmar, dizendo que não era
concorrência, e comecei a ler. É engraçado ver como as
pessoas reagem. Mas as pessoas ficam desconfiadas com o
que não conhecem. Ficam desconfiadas com uma pessoa
estrangeira, com uma pessoa diferente, a ler um livro em voz
alta. A relação com o livro, às vezes, está ligada com o
insucesso. Não se querem aproximar porque os livros lhe fazem
lembrar coisas más, de quando eram crianças”.

Por onde passa com a sua biblioteca, a Margarida provoca
um misto de desconfiança e de curiosidade. “Outro dia apanhei
um táxi, e o taxista estava com imensa curiosidade sobre o que
era aquela caixa e o que é que eu fazia com aquilo. Eu gosto
desta curiosidade e desse encontro. Expliquei-lhe que oferecia
poesia. E ele muito admirado perguntou-me: ‘Mas vive disso?’

Eu vivo disto, mas quando es-
tou na rua, quando decido ir
ler, é para oferecer, não vou
pedir dinheiro. O meu objecti-
vo é ir para a rua abrir a Biblio-
teca, ler e estabelecer relações

com as pessoas. Mas o importante na conversa com o taxista
foi a abertura dele e começarmos a falar de leitura”.

Biblioteca, modo de usar

Aquela caixa com rodas que a Margarida puxa, como se
fosse já uma extensão do seu corpo, é na verdade um pequeno
auxiliar que vai permitir estabelecer uma relação com as
pessoas que passam na rua. A abertura da biblioteca é feita
com gestos já muito mecanizados mas com uma precisão
ritualista. Primeiro liberta-se o fecho, a parte superior gira e
sobrepõe-se à parte inferior. Fica acessível um pequeno banco
ao lado da biblioteca e em três pequenas fiadas de prateleiras
encontramos diversos livros que são, na sua maior parte, de
poesia ou de contos, tanto de autores franceses como

portugueses. Tem também um dicionário: “Gosto de trazer um
dicionário comigo e ver a definição de uma palavra, de pegar
em palavras e de jogar com elas”.

A poesia é a melhor forma que a Margarida tem de interagir
com as pessoas que passam e agarrá-las com uma palavra ou
com uma frase. Está permanentemente a descobrir novas
poesias, mesmo quando foram escritas em 1942. Como o
“Meu galope é em frente”, de Mário Dionísio:
“Direis que não é poesia.
E a mim que importa
Se eu estou aqui apenas para escancarar a porta e derrubar
os muros?
Eu canto e cantarei o que tiver a cantar
E grito e gritarei o que tiver a gritar
E falo e falarei o que tiver a falar”

Não é por acaso que a Margarida escolhe dizer esta poesia.
Se os livros são importantes, ainda mais importante são as
pessoas que ela fica à espera de ver tocadas pela sua
intervenção. E quem são as pessoas com quem ela interage?
“Não são as pessoas que têm muitos livros em casa que param.
A maior parte não sabe ler. Outro dia, no Largo  Camões, uma
pessoa dirigiu-se a mim e perguntou: ‘O que é que está a fazer?
A vender livros?’ E eu respondi: Não, estou a oferecer poesia. E
ele respondeu ‘Ah sim? Então eu quero um poema.’ Comecei a
cantar um texto de Camões e verifiquei que ele conhecia o
texto, e começámos a cantar a duas vozes. Fiquei
impressionada com a espontaneidade dele. Passados dois
dias, encontrei-me novamente com ele na rua. Dirigiu-se a mim
e perguntou: ‘Então ela não está aí?’, falando da Bibliambule.”

Valorização do livro

Este acto generoso de ir para a rua partilhar a leitura de
livros com as pessoas que passam tem três aspectos muito
importantes.

O primeiro é associar o que está a comunicar às pessoas
com o livro. Aquelas palavras, aquelas ideias,  podem ser lidas

e relidas no livro
que ela tem na
mão. Cativa oral-
mente, mas as
pessoas facil-
mente apreen-
dem que ela é a

ponte entre as ideias e o livro e, nesse aspecto, Margarida Guia
acaba por fazer um trabalho muito importante de valorização
do livro.

O segundo aspecto é ela não ficar à espera que venham ter
com ela. Ela vai para o meio das pessoas. Mas ao sujeitar-se a
não escolher com quem interagir, acaba por comunicar com
pessoas para quem o livro é estranho ou é simplesmente um
elemento de decoração na estante da sala de jantar.

O último aspecto relaciona-se com a profissão da
Margarida. Ela é actriz, e isso permite-lhe ter técnicas que a
tornam eficaz na comunicação com as pessoas. Neste sentido,
não se pode dissociar a Bibliambule da Margarida. Aquela caixa
puxada por outra pessoa, já não seria a Bibliambule.

Obrigado Margarida.
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que
deambula
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A Mediateca foi criada no
âmbito do anterior Gabi-
nete de Estudos Económi-
cos, Cooperação e Infor-
mação, por transformação

do respectivo Centro de Documentação e
Informação, para servir os colaboradores
do Grupo CGD e simultaneamente ficar
aberta ao público.

Com a concentração dos serviços
centrais até aí dispersos por mais de 20
edifícios no novo edifício-sede, a Media-
teca permitiu ganhos de produtividade,
ao reunir num só espaço as colecções
das bibliotecas departamentais localiza-
das naqueles edifícios, evitando-se assim
a multiplicação dos livros e das assina-
turas de revistas e dos correspondentes
custos.

O projecto da Mediateca resultou de
um estudo prévio dos objectivos a alcan-
çar, dos públicos-alvo a abranger, das
áreas temáticas pertinentes, com desta-
que para as áreas da informação técnica
mais estreitamente ligadas à actividade
da CGD. Beneficiou igualmente da obser-
vação e análise das características das
principais bibliotecas existentes em

Portugal nas áreas temáticas afins, bem
como da visita a bibliotecas estrangeiras
que pudessem servir de referência e ins-
pirar o nosso modelo, seja por usarem as
tecnologias de informação mais moder-
nas, seja por abrangerem áreas temá-
ticas de interesse para a Caixa, principal-
mente nas áreas da banca e dos merca-
dos financeiros, da economia e gestão e
da  informação técnica especializada com
utilidade para o desempenho dos empre-
gados e o negócio da CGD.

A Mediateca da CGD, embora benefi-
ciando de todos esses contributos,
inspirou-se sobretudo na Mediateca de la
Villette de Paris, considerada na altura o
melhor modelo de biblioteca e talvez o
mais avançado, pelo menos na Europa.
Para a sua concepção e organização,
contámos também com o apoio especia-
lizado do seu Director, François Reiner, e
de alguns dos seus técnicos.

Quanto aos objectivos e aos públicos-
alvo, a Mediateca foi preparada para
corresponder em primeiro lugar às
necessidades de informação técnica e
profissional dos colaboradores do Grupo
CGD e simultaneamente facultar esta

mesma informação ao público, em parti-
cular aos clientes. 

Assim, o objectivo fundamental da
Mediateca foi o de recolher, tratar e dis-
ponibilizar a informação e documentação
externa actualizada considerada útil e
necessária ao aperfeiçoamento e eficaz
desempenho dos colaboradores da CGD
e das empresas do Grupo, principalmen-
te nas áreas da informação económica,
financeira e jurídica, e facultar aos clien-
tes não apenas a consulta desta informa-
ção e documentação mas também de
documentos menos actuais conservados
em depósito ou respeitantes a outras
áreas da informação técnica especiali-
zada, tais como economia portuguesa,
construção e habitação, empresas e
actividade sectorial, informação euro-
peia, às quais a actividade da CGD está
estreitamente ligada, por forma a propor-
cionar-lhes informação útil para o desen-
volvimento dos seus estudos, negócios
ou actividades.

Em síntese, o modelo de Mediateca
escolhido pela CGD foi o de uma bibliote-
ca informatizada e multimédia, uma bi-
blioteca de actualidade – com renovação

Mediateca da CGD:
10 anos de existência
Texto da responsabilidade da CGD # Fotografias Miguel Baltazar

PASSARAM JÁ 10 ANOS DESDE A INAUGURAÇÃO DA MEDIATECA DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, QUE
FUNCIONA NO EDIFÍCIO SEDE EM LISBOA, NO ESPAÇO SITUADO NO PISO –1, SOBRE A ARCADA SEMI-
CIRCULAR QUE DÁ ACESSO AO EDIFÍCIO PELA RUA DO ARCO DO CEGO.

A
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e actualização do fundo documental e
consequente rotação das colecções – e
de livre acesso, numa variante semi-
pública e versão mista. Variante semi-
pública, porque acessível aos colaborado-
res internos e aberta ao público para
consulta pelos clientes. Versão mista
quanto ao tipo de documentos e serviços
disponibilizados – com base nos tradi-
cionais suportes de informação impres-
sos (livros e revistas) e suportes de infor-
mação tecnológicos funcionando como
“vitrina” das novas tecnologias da infor-
mação, de que são exemplo as micro-
fichas, os filmes em vídeo, o software
didáctico, o acesso a bases de dados
externas, e mais recentemente a Intranet
e a Internet.

Pretendeu-se assim aliar “tradição” e
“modernidade”, por forma a que a Media-
teca pudesse prestar aos clientes um
serviço moderno, inovador e de referên-
cia no domínio do acesso à informação e
ao conhecimento relacionados com as
actividades do Grupo CGD e que projec-
tasse uma imagem de inovação e moder-
nização nesta área, capaz de favorecer o
negócio e auxiliar o marketing dos ser-
viços financeiros da Caixa junto dos
públicos externos preferenciais, com
destaque para a comunidade académica
e científica, empresários, profissionais
liberais, quadros e técnicos das empre-
sas e da administração e profissionais do
sector financeiro.

Mais de 22 mil títulos de livros

O fundo documental da Mediateca da
CGD é composto neste momento por
mais de 22 mil títulos de livros e mais de
1000 revistas em suporte papel e
distribui-se pelas seguintes áreas temáti-
cas fundamentais: Finanças e Sistema
Financeiro, Gestão, Economia, Direito,
Informação, Organização e Informática,
Obras de Referência, Estatísticas, Empre-
sas e Informação Europeia. A Mediateca
possui ainda um dos mais completos
arquivos de legislação nacional. A título
de curiosidade, bastará referir que
dispomos da colecção completa de toda
a legislação portuguesa publicada desde
1840 até agora, e apenas com algumas
falhas a publicada entre 1820 e 1840.

O utilizador da Mediateca tem ao seu
dispor o Catálogo Informatizado, onde
pode fazer directamente as suas pesqui-
sas e localizar facilmente os documentos

e serviços existentes. Este catálogo en-
contra-se também disponível na Intranet
e contamos brevemente disponibilizá-lo
na Internet.

A Mediateca dispõe também de um
serviço de atendimento a deficientes
visuais, onde estes podem obter toda a
informação pretendida, seja através da
sua audição em computador utilizando
um sintetizador de voz, seja transcrita
para braille ou gravada em disquete para
posterior audição.

O acesso a toda a informação disponí-
vel faz-se através dos mais variados
suportes: livros e revistas, microfichas,
filmes em vídeo, discos ópticos, software
didáctico, bases de dados externas, na-
cionais e internacionais (on-line, em
CDROM ou através da Internet). Das ba-
ses de dados externas destacamos três: a
Business Source Corporate, acessível via
EBSCO, que permite o acesso a cerca de
4.500 revistas on-line, a maioria em texto
integral2, e a Econlit acessível também na
EBSCO, uma base com cerca de 1.100
títulos do melhor que se publica no
Mundo na área económica e financeira,
cerca de metade dos quais em texto
integral. 

Estas duas bases de
revistas on-line cobrem
temas do maior interes-
se para os colabora-
dores e clientes nas
áreas económica, fi-
nanceira, da economia
sectorial, técnica e
científica e podem ser
acedidas via Intranet ou
na Mediateca da CGD e nas
Mediatecas do Grupo Caixa no
Espaço Lusófono.

Das que fornecem o texto integral
podem ser feitos downloads ou impres-
são de artigos, quer dos números recen-
tes quer dos que estão em arquivo.

Refere-se também o acesso à INCM
para consulta e impressão dos Diários da
República.

Existe ainda na Mediateca uma área à
qual chamámos Didateca, onde funciona
o Espaço Internet, composto por 20
computadores, onde os utentes podem
consultar a informação disponível na
Internet e produzir informação original,
utilizando ferramentas específicas para
criarem as suas próprias páginas. Esta
área dispõe, ainda, de cursos de línguas e

filmes em vídeo, que podem ser utilizados
individualmente ou em sessões de de-
monstração e formação dirigidas a gru-
pos de profissionais ou de estudantes.

Durante estes 10 anos de existência,
a Mediateca tem procurado ser uma
estrutura viva e em permanente evolu-
ção. Os números que a seguir divulga-
mos são disso testemunho: fomos visita-
dos por cerca de 1 milhão de pessoas;
desde o ano 2000, foram mais de 100
mil os utilizadores da internet; foram
efectuadas para cima de 2 milhões de
pesquisas no catálogo electrónico; fize-
mos mais de 125 mil empréstimos de
obras para leitura domiciliária; foram
efectuadas cerca de 1250 visitas guia-
das de grupos de profissionais e estudan-
tes; distribuímos mais de 350 mil
brochuras da UE; foram atendidos mais
de 6 mil invisuais, correspondendo a
mais de 400 mil páginas de informação
tratadas (braille e disquete); fornecemos
mais de 3 milhões de fotocópias, quer
para os utilizadores do Grupo Caixa, quer
para os clientes externos.

Com a abertura da Mediateca da
CGD, criou-se em Portugal um novo

conceito de Biblioteca que
temos vindo a replicar nos

últimos anos, em escala e
modelos apropriados,
nas mediatecas que
temos vindo a instalar
nos países do Espaço
Lusófono onde o Grupo
Caixa opera e são bene-

ficiários da Cooperação
Portuguesa, no âmbito de

um Protocolo de Cooperação
entre a CGD e o IPAD. Estão já

em pleno funcionamento com grande
sucesso as de Timor Leste, em Dili, as de
Moçambique (Maputo e Beira), a de S.
Tomé ( em S. Tomé e Príncipe) e a de
Cabo Verde - Polo da Praia. Será inaugu-
rado, em Setembro, o Polo do Mindelo. A
biblioteca tradicional deu assim lugar a
uma biblioteca informatizada e multimé-
dia, de acesso livre, quer aos clientes
internos quer aos externos, e cujo
objectivo fundamental é proporcionar a
consulta de uma vasta gama de serviços
e suportes de informação, principalmente
virada para as áreas ligadas à actividade
do banco, utilizando as mais modernas
tecnologias da informação e comuni-
cação, designadamente a Internet.



Se considera que a Educação ao Longo da Vida é um direito!

Então adira à:

e assine a revista
Pessoas ligadas a projectos de terreno, a estabelecimen-
tos de ensino, à administração pública, à investigação
assumiram o envolvimento na Associação “O Direito a
Aprender”. Queremos também contar consigo como
apoiante: quer tornando-se membro da Associação “O
Direito a Aprender” quer como leitor da revista “Aprender
ao Longo da Vida”.
Aderir é também contribuir para o alargamento desta
rede: fotocopie este cupão e distribua-o pelo maior núme-
ro possível de amigos e conhecidos.
Aqui fica então o convite para formalizar a sua adesão à

Associação “O Direito de Aprender” e à assinatura da
revista “Aprender ao Longo da Vida”. Caso aceite o desa-
fio, e esperamos bem que o faça, preencha por favor a
seguinte ficha de inscrição e envie para:

APARTADO 30005 

1350 - 999 LISBOA

Telefone: 969 593 912 

e-mail: aprender@direitodeaprender.com.pt

Informações:

http://www.direitodeaprender.com.pt

NOME:

MORADA: LOCALIDADE:

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

Pretendo aderir à Associação “O Direito de Aprender” (Distribuição gratuíta da Revista aos associados)
(Cota anual: 30 euros)

Pretendo ser assinante da revista “Aprender ao Longo da Vida” (4 números por ano)
(O preço da assinatura anual é de 13,50 euros)

O pagamento pode ser efectuado por         cheque para a Associação “O Direito de Aprender” ou         transferência bancária
para a conta do NIB da Caixa Geral de Depósitos 003500270008163483055 

"

AprenderAssociação O Direito de
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AFundação Friedrich Ebert foi
criada em 1925 como legado
político de Friedrich Ebert, o
primeiro presidente alemão

democraticamente eleito e hoje em dia, é
uma instituição política de utilidade pú-
blica sem fins lucrativos empenhada nos
princípios e valores básicos da social-de-
mocracia, com um trabalho educativo e
de carácter político.

O objectivo da iniciativa foi reunir res-
ponsáveis políticos, especialistas, profes-
sores e representantes da sociedade civil
para um balanço das políticas de educa-
ção na Europa, partilhando experiências
e perspectivas de futuro.

Uma das conferências deste ciclo inti-
tulava-se “Educação cívica na Europa no
processo de aprendizagem ao longo da
vida”, e teve lugar no dia 15 de Abril. Esti-
veram presentes Christian Ernst (Associa-
ção Zeitpfeil, Berlim), Katja Niggemeier
(Associação Paul Singer, Berlim), Mirna
Montenegro (Instituto das Comunidades
Educativas, Setúbal), Chrysafo Arvanit
(Associação Citizens in Action, Atenas),

Radosveta Drakeva (Associação Znanie,
Sófia) e Julien Neiertz (Serviço de Juven-
tude da Cidade de Gennevilliers).

O que é?

D-learning. Democracy learning. Ou
seja, um projecto de parceria de aprendi-
zagem que visa o desenvolvimento de
uma rede europeia de organizações e de
instituições promotoras da aprendizagem
democrática e da educação cívica em
diferentes contextos.

Quem?

A parceria une instituições de dife-
rentes contextos geográficos e estatutos
institucionais.
Zeitpfeil – Berlim, Alemanha – é uma
ONG sem fins lucrativos que trabalha no
campo da aprendizagem não-institucio-
nal, implementando projectos de educa-
ção cívica a nível regional, nacional e
europeu. Os seus objectivos passam pelo
fortalecimento da sociedade civil como
parte fundamental da democracia, pelo
papel dos jovens enquanto cidadãos

activos e pelo desenvolvimento de for-
mas e métodos inovadores de educação
cívica. Objectivos conseguidos através de
actividades relacionadas com a educa-
ção cívica (seminários, visitas de estudo,
intercâmbios de estudantes, projectos
em rede) e com a participação e qualifi-
cação dos jovens. Pretende trabalhar
com todo o tipo de indivíduos, visando
especialmente desenvolver abordagens
à aprendizagem intergeracional. No en-
tanto, trabalha especialmente com
jovens adultos entre os 18 e os 25 anos,
com actividades direccionadas a jovens
das comunidades imigrantes em fase de
orientação profissional. Os princípios
orientadores da Associação Zeitpfeil
passam pela independência religiosa e
política e pelo confronto de teorias e
práticas.
Associação Paul Singer – Berlim,

Alemanha – associação sem fins lucra-
tivos que visa a educação social, política
e cultural. O seu projecto pretende a for-
mação de um grupo de trabalho compos-
to por jovens de várias nacionalidades,

Uma parceria entre o Goethe
Institut de Lisboa e a Fundação
Friedrich Ebert originou uma
Conferência Internacional cujo
tema foi Educação para a
Sociedade do Conhecimento.

D–LEARNING
Texto: Daniela Silveira Fotografias: Paulo Figueiredo

APRENDIZAGEM DEMOCRÁTICA E EDUCAÇÃO CÍVICA NA EUROPA NUM
PROCESSO DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

REPORTAGEM

Chrysafo Arvanit e Katja Niggemeier Christian Ernst e Mirna Montenegro
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cooperando através de formas de
educação não formal e extracurricular.
Este grupo de trabalho permite a jovens
de diferentes países conhecerem-se e
trabalharem em conjunto, dando voz às
suas experiências na estrutura do
trabalho social e da juventude, assim
como à cooperação profissional sem
fronteiras. Entre outros, os objectivos são
a promoção da participação política a
nível local e o estabelecimento de um
paralelo com os problemas da União
Europeia. O propósito do trabalho inter-
cultural da associação é contribuir para a
educação social e desenvolvimento pes-
soal dos jovens. O contacto com outras
vivências e culturas elimina preconceitos
e descriminações, e o acesso a informa-
ção histórica e a antecipação da socieda-
de do futuro permite aos jovens o desen-
volvimento de uma consicência social e
de um comportamento democrático.
Instituto das Comunidades Educativas

– Setúbal, Portugal – ONG sem fins
lucrativos, vocacionada para o desenvol-
vimento local, animação e intervenção
comunitária, através da dimensão educa-
tiva orientada para o combate à exclusão
social, cultural, étnica e económica e a
desertificação do meio rural. Este comba-
te é feito com base em projectos de inter-
venção em bairros periféricos, em espe-
cial no mundo rural. O lema do ICE é “dar
espaço ao local, tempo à sua afirmação e
poder ao seu poder”. A educação formal
e não formal são consideradas manifes-
tações interdependentes no processo
educativo.
Citizens in Action – Atenas, Grécia –

uma ONG sem fins lucrativos cuja finali-
dade é apoiar e promover a ideia de cida-
dania activa, especialmente para jovens,
através de novas formas sociais de
compromisso e de participação. Um dos
seus objectivos é o desenvolvimento de
capacidades, encarando a pessoa como
agente activo no seu próprio ambiente,
na sua vida, no seu bairro. 

A CiA contribui para o desenvolvimen-
to local e da comunidade através da
participação de voluntários locais e es-
trangeiros em projectos que beneficiem
todos, com especial relevo para áreas
rurais.
The Private Vocational School for

Baking and Confectionery – Associação

Znanie – Sófia, Bulgária – Znanie
significa “conhecimento”, conhecimento

esse que a associação oferece em cursos
extra escola: cursos de línguas, comuni-
cação, desenvolvimento, treino vocacio-
nal para desempregados. A escola envol-
ve nas suas actividades professores,
leitores, tutores universitários e vários es-
pecialistas, visando criar a possibilidade
de uma educação fora da escola e uma
qualificação ao longo da vida para cada
pessoa, independentemente da sua
origem étnica, social ou religiosa. A for-
mação vocacional de desempregados é
valorizada, fornecendo qualificações e
aprendizagens. A associação desenvolve
elementos de formação cívica como
parte da criação de possibilidades de
aprendizagem ao longo da vida.
Le Service Municipal de la jeunesse de

Gennevilliers – Gennevilliers, França –

Gennevilliers é uma pequena cidade
situada nos arredores de Paris. Esta ins-
tituição desenvolve um conselho local de
jovens adultos (dos 18 aos 25 anos),
maioritariamente oriundos das comu-
nidades imigrantes, que estão em fase
de orientação profissional. Desenvolveu-
se um conceito especial de participação,
que inclui formação cívica, acompanha-
mento de projectos e modos de difusão
cultural. Os projectos internacionais pas-
sam por intercâmbios europeus ligados à
perspectiva participativa. Contribui com
competência e experiência no campo
temático da participação em contextos
locais e em educação cívica de bases
locais. É reconhecida a existência de
diferentes formas de participação.

Os parceiros apontam como expecta-
tivas em relação ao projecto D-Learning a
possibilidade de troca de exemplos de
boas práticas e a exploração de novas
formas de estimular as pessoas no seu
ambiente. Mirna Montenegro, do Institu-

to das Comunidades Europeias, aponta
como interesses principais a intervenção
em várias realidades em Portugal, em
que é importante saber o que é cidada-
nia e como esta pode ser exercida quando
se é habitante de um mundo em exclusão;
e a tentativa de encontrar, em conjunto, o
significado do que é ser cidadão europeu.
Já para a Associação Znanie, represen-
tada por Radosveta Drakeva, a parti-
cipação no projecto D-Learning reveste-se
de uma importância ainda maior, uma
vez que vai servir para informar as pes-
soas sobre a posição da Bulgária acerca
da União Europeia, que vai integrar em
2007. Radosveta Drakeva é de opinião
que D-Learning e cidadania podem ser
vistas em conjunto, não como um tema
mas como uma maneira de ser, de estar
e de se comportar. É uma posição
pessoal e um desenvolvimento pessoal.

Para quê?

São vários os motivos que levaram à
constituição do projecto D-learning:
- as transformações fundamentais que

ocorrem nas democracias modernas,
à luz da integração europeia e no con-
texto de um complexo processo de
estruturação das esferas de poder;

- a procura de explicações sobre o
paradoxo surgido num documento da
Comissão Europeia, que concluiu que
os europeus querem que os líderes
políticos encontrem soluções para os
grandes problemas com que as socie-
dades se confrontam, mas ao mesmo
tempo aumenta a desconfiaça e o
desinteresse nas instituições e polí-
ticas;

- a confiança nos benefícios prove-
nientes da educação cívica, troca
intercultural e diálogo intergeracional,
que têm um papel chave na formação
da sociedade civil a nível europeu;

- a preocupação acerca das descon-
tinuidades entre jovens e idosos e
entre maiorias e minorias no que diz
respeito à representação política e
envolvimento cívico;

- identificação de uma necessidade
urgente de integrar a aprendizagem
democrática como um elemento cha-
ve no processo de aprendizagem ao
longo da vida.

Assim, decidiu-se criar uma parceria
sobre a aprendizagem democrática e

Radosveta Drakeva e Julien Neiertz
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educação cívica na Europa, num proces-
so de aprendizagem com objectivos bem
definidos, a nível europeu, nacional e
local.
A nível europeu, pretende-se:
- reflectir sobre as palavras-chave

“aprendizagem ao longo da vida”, re-
lacionando-as com a educação cívica;

- desenvolver conceitos contextualiza-
dos de aprendizagem democrática;

- aprender sobre transformações e
teorias acerca de democracias euro-
peias, no sentido de desenhar conclu-
sões no que diz respeito a tarefas e
formas de educação cívica na Europa;

- criar uma rede sustentável de organi-
zações e instituições envolvidas com
a educação cívica e a promoção da
participação cívica;

- trocar, desenvolver e implementar
abordagens, conceitos, métodos e
projectos para a aprendizagem demo-
crática;

- estabelecer interconexões entre as
redes dos diferentes programas euro-
peus (Juventude, Sócrates, Leonardo,
Equal) no sentido de pôr em acção
projectos sustentáveis.
A nível nacional e local, os objectivos

passam pela construção de redes que
possibilitem a multiplicação dos resulta-
dos da parceria, a avaliação das ligações
entre aprendizagem formal e não formal
e a formação do conhecimento teórico e
das competências metodológicas de
difusão dos participantes.

Como?

Os conteúdos do programa são
“aprendizagem democrática e aprendiza-
gem ao longo da vida”, cujos objectivos
são a identificação de possíveis interfa-
ces entre educação formal e não formal e
a elaboração de um conceito pedagógico
que ligue o nível local e o intercâmbio
europeu; e “aprendizagem democrática e
participação”, que visa a avaliação de
conceitos e contextos de participação, a
participação das minorias a nível local e
a definição do que é uma cultura de
aprendizagem democrática.

O programa do projecto divide-se em
“estudando democracia” e “trabalhando
sobre aprendizagem democrática”, a
nível local e a nível europeu. Numa pri-
meira fase (2005/2006) ocorrerá, a nível
local, a avaliação de histórias, conceitos
e contextos da educação cívica a nível

nacional e brainstorming sobre “aprendi-
zagem democrática”. Na segunda fase
(2006/2007) será feita a avaliação e
elaboração de métodos para a aprendiza-
gem democrática. Na fase final (2007/
2008) serão elaborados projectos sus-
tentáveis para a aprendizagem democrá-
tica a nível local. É comum às três fases
o encontro de grupos de trabalho, assim
como a multiplicação dos resultados e a
implementação dos projectos. A nível eu-
ropeu, as mesmas três fases serão
preenchidas por 1) desenvolvimento do
conceito “aprendizagem democrática” e
implementação do site na Internet; 2)
troca e desenvolvimento dos métodos
para aprendizagem democrática, encon-
tros dos grupos de reflexão, e publicação
on-line; 3) elaboração de projectos sus-
tentáveis para a aprendizagem demo-
crática a nível europeu, publicação, con-
ferência europeia e avaliação. Preparar-
se-á também o caminho para a eventual
continuidade da rede.

No campo “estudando democracia”,
serão realizados, em 2005 e 2006, estu-
dos sobre a democracia em transfor-
mação.

Aprendizagem ao longo da vida – a
aprendizagem ao longo da vida não é
encarada como um processo contínuo e
organizado no sentido de qualificação
profissional contínua. Refere-se antes à
vontade, necessidade e desejo de
aprendizagem depois e em paralelo com
a educação formal. Decorre numa
variedade de locais e inclui educação
não formal e informal. Na visão deste
projecto, a aprendizagem ao longo da
vida inclui reflexão, experiências e uma
atitude activa de aprendizagem, que
contribuem para o desenvolvimento das
competências dos aprendentes.

Educação cívica/ Educação

democrática – o projecto entende por

educação cívica/ educação democrática
não a transmissão de valores,
comportamentos e informação sobre o
sistema democrático mas sim a
experiência de debate, tomada de
decisões, conflito, negociação e reflexão
em contextos concretos de interacção.
Isto estimula o pensamento político e a
reflexão crítica, assim como
competências relacionadas com a
formação de opiniões, negociação,
mediação, debate e implementação de
projectos. Os aprendentes devem ser
vistos como cidadãos e sujeitos
autónomos da aprendizagem. A
cidadania não pode ser aprendida em
lições, apenas através da própria
cidadania. É por esta razão que o

projecto utiliza o termo “aprendizagem
democrática”. Esta só pode ocorrer
numa cultura democrática de
aprendizagem.

Participação – uma cultura democrática
de aprendizagem baseia-se num elevado
nível de participação dos aprendentes, o
que corresponde a decisões sobre forma
e conteúdo de aprendizagem num alto
nível de actividade autónoma e
feedback mútuo. A participação dos
estudantes é uma forma de
desenvolvimento democrático da escola.
Participação significa que alguém deixa
participar. O facto de que não é
independente de relações de poder deve
ser tornado claro e alvo de reflexão.

Glossário D-Learning
O projecto funciona com base num grande número de palavras-chave e conceitos muito utilizados. Terminologia como

aprendizagem ao longo da vida, educação cívica, educação democrática e participação devem ser discutidos criticamente no
contexto do discurso generalizado e redefinidos a fim de desenvolver conceitos de aprendizagem que se adequem a uma visão
humanista de aprendizagem, por oposição a uma lógica de mercado.

SITES A CONSULTAR

www.feslisbon.org · www.zeitpfeil.org · www.ville-gennevilliers.fr · www.ice.web.pt · greenWeb/index.php?langn · www.paulsinger.de/
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A Declaração de Hambourg reitera o Relatório de
Jacques Delors ao considerar  que “o conceito
de educação ao longo da vida aparece como
uma chave de entrada para o século XXI”
(Delors,1996:17). Efectivamente, face a um

mundo em mudança onde se exige uma adaptação constante
a novas realidades e contextos profissionais, sociais e culturais,
a educação ao longo da vida constitui um requisito fundamen-
tal para fazer face a esta nova mundividência. Significativo
nestes textos é o facto de nos alertarem para uma tomada de

consciência crítica que permite entendermos que doravante
todos os cidadãos – crianças, jovens, adultos ou anciãos – para
poderem estar integrados nas comunidades em que vivem –
sejam urbanas ou rurais – e participarem nas práticas sociais,
culturais e comunitárias, necessitam estar em processo contí-
nuo de aprendizagem/educação/formação.

Deste ponto de vista, e tendo em conta a realidade educa-
tiva e cultural da grande maioria da população portuguesa ca-
racterizada por baixos níveis de escolaridade, de formação e de
informação adquire uma grande importância a educação/ for-

A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
AO LONGO DA VIDA:

O MÉTODO 
(AUTO)BIOGRÁFICO
ENTENDERMOS O PROCESSO DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO COMO DE AUTO-EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO AJUDA--
-NOS A COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DO MÉTODO AUTOBIOGRÁFICO NA FORMAÇÃO DOS ADULTOS E A
RELEVÂNCIA QUE ADQUIRE EM PROJECTOS DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA JUNTO DE POPULAÇÕES MAIS
DESFAVORECIDAS CULTURALMENTE.

Texto Maria da Conceição Pinto Antunes (Prof. Auxiliar do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho 
e investigadora do CIEd - Centro de Investigação em Educação) # Ilustração Luis Miguel Castro



mação de adultos promovida nas modalidades de educação
comunitária. Isto é, face aos baixos níveis de escolaridade e de
cultura letrada, os projectos de intervenção educativa junto das
comunidades mais desfavorecidas, rurais, excluídas e/ou
minoritárias como via para uma melhoria da qualidade de vida
destas populações e a sua consequente integração profissio-
nal, social e cultural constituem, sem dúvida, uma prioridade
na política educativa portuguesa. Não obstante a necessidade
e urgência deste tipo de intervenção educativa no nosso país,
do ponto de vista da política educativa, ela tem vindo a ser
continuamente negligenciada e desenvolvida por instituições
de administração local e, maioritariamente, no âmbito do movi-
mento associativo,  tendo vindo a adquirir, por esta razão, pen-
dores voluntaristas e assistencialistas. No entanto, apesar de
ao nível do poder central não serem suficientemente incentiva-
dos e apoiados, os projectos educativos de intervenção comu-
nitária constituem já uma volumosa experiência de práticas
educativas, muitas delas dinâmicas, criativas e promotoras de
importantes transformações sociais. Talvez devido ao facto da
falta de apoio institucional estas experiências têm uma
realidade dispersa e praticamente desconhecida, pois acerca
delas pouco se escreve, sistematiza e /ou reflete.

Educação Comunitária

A educação comunitária é uma práxis que engloba um vasto
campo de actividades e modelos de educação/formação: for-
mais, não-formais, informais e comunitários, permitindo actuar
dentro do sistema educativo ou fora dele. Contudo, maiorita-
riamente, os projectos de intervenção comunitária têm o seu
maior relevo ao nível da educação extra-escolar ou não-formal. A
título exemplificativo podemos referir como contextos de
desenvolvimento de projectos de intervenção educativa: bairros
económica e socialmente desfavorecidos, associações (cultu-
rais, recreativas, desportivas religiosas, etc.); bibliotecas; mu-
seus, instituições de saúde e de solidariedade social; centros
cívicos, comunitários e de voluntariado; organismos do poder
autárquico; ONG’s; etc. A grande maioria do público-alvo a quem
estes projectos se destinam são populações urbanas ou rurais
desfavorecidas, excluídas, ou minoritárias com um baixo nível de
formação e informação que as impede de se integrarem profis-
sionalmente e/ou  participarem na vida social e comunitária. 

A intervenção comunitária tem, na maioria das vezes, um
público-alvo para o qual a cultura erudita e letrada pouco diz.
Trabalhar na intervenção comunitária é trabalhar não para mas
sim com as pessoas e isto implica ir ao encontro do seu mundo,
dos seus costumes, valores, do seu saber de experiência feito.
Neste sentido, o educador comunitário deve conceber, imple-
mentar e avaliar os seus projectos de intervenção tendo em
conta e partindo da realidade cultural e do saber destas popu-
lações que como dissemos não privilegia e endeusa os códigos
culturais da leitura e da escrita… é importante que se perceba
que os valores, as identidades e os afectos comunitários têm
normalmente outros suportes e mecanismos. Neste quadro os
saberes populares - oriundos da tradição oral, da aprendizagem
dos ofícios artesanais, das relações de parentesco e de
vizinhança – são decisivos para a aprendizagem do conheci-
mento, que se pode construir a partir desses vectores educati-
vos (Raimundo, H, 2003:71). 

Tendo em conta esta realidade, ou seja, que a promoção do
processo de formação/educação destas populações deve de-
senvolver-se com base nos saberes e competências que foram
adquirindo nas experiências quotidianas, o método das histó-
rias de vida constitui uma metodologia muito pertinente na for-
mação/educação destas populações. 

A Relevância do Método (Auto)Biográfico

O processo de educação/formação deve ser sempre enten-
dido no sentido de promoção e desenvolvimento de todas as
capacidades do ser humano no qual assume grande relevância
o papel dos sujeitos em formação bem como os seus contextos
profissionais, sociais e culturais. Aliás, como sabemos, “nin-
guém forma ninguém” (Nóvoa,1988:116), o processo de educa-
ção é sempre um processo de auto-educação, autocriação,
autoformação participada. Isto significa que a construção da
nossa individualidade deve ser entendida como uma autocons-
trução com base nas experiências factuais e culturais que cada
um de nós vai vivenciando. Por outras palavras, cada um de nós
retrabalha de uma forma idiossincrática todas as informações
que vai recebendo, integrando-as de forma pessoal na sua já
existente teia de conhecimentos, crenças, desejos, valores, etc.
Neste sentido, e corroborando as palavras de Nóvoa diremos
que “A formação depende do que cada um faz do que os outros
quiseram, ou não quiseram fazer dele. Numa palavra, a forma-
ção corresponde a um processo global de autonomização, no
decurso do qual a forma que damos à nossa vida se assemelha
– se é preciso utilizar um conceito – ao que alguns chamam a
identidade” (Nóvoa,1988:61).

Entendermos o processo de educação/formação como um
processo de auto-educação/formação ajuda-nos a compreender
a importância do método autobiográfico na formação dos
adultos e a relevância que adquire em projectos de intervenção
educativa junto de populações mais desfavorecidas cultural-
mente. “Quando trabalhamos em educação e, de uma forma
muito particular, em educação de adultos, nunca partimos do
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NOS NOSSOS DIAS, A EDUCAÇÃO É ENTENDIDA
COMO UM PROCESSO PERMANENTE E
COMUNITÁRIO, UM PROCESSO QUE INTEGRA
TODOS OS SERES HUMANOS E SE ALARGA A TODA
A COMUNIDADE, ENGLOBANDO ASSIM “A
EDUCAÇÃO FORMAL E A EDUCAÇÃO PERMANENTE,
A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E TODA A GAMA DE
POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM INFORMAL E
OCASIONAL EXISTENTE NUMA SOCIEDADE”
(UNESCO, Cinquième Conférence Internationale Sur L’éducation des
Adultes, La Declaration  de Hambourg, 1997, p.9).
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nada, muito pelo contrário: partimos de algo construído e alicer-
çado ao longo de todo um processo de vida”(Antunes,
2003:148), pois só deste modo conseguimos ir ao encontro  das
necessidades e expectativas dos formandos. Assim, partindo
das suas próprias histórias de vida, o método autobiográfico
permite aos formandos, através de um processo retrospectivo,
perceber quais foram as pessoas, os acontecimentos, as
actividades e/ou os contextos que foram para elas significativas
e contribuíram para a sua formação/educação, ou seja, para a
construção da sua individualidade. 

Ao reflectirem sobre o seu percurso de vida tomam, então,
consciência de que sabem muito mais do que aquilo que pensa-
vam saber e, este facto, é um estímulo para a sua auto-estima e
uma motivação para aprender mais. Nos projectos de inter-
venção comunitária dirigidos às populações mais desfavore-
cidas esta é, muitas vezes, a metodologia que facilita e promove
a adesão do público-alvo ao projecto. Pois, vendo valorizado
esse outro tipo de conhecimento, o saber adquirido através das
vivências ocorridas ao longo das suas vidas, as pessoas cons-
ciencializam-se do potencial formador das suas experiências de
vida e passam a empenhar-se mais no seu processo de
autoformação, aderindo de uma forma mais espontânea, mais
interessada e mais interiorizada aos projectos de intervenção
educativa. 

Ao educador comunitário cabe a tarefa de levar o adulto a
consciencializar o facto de que ele é o agente do seu processo
de educação/formação, ou seja, o agente da sua (trans)forma-
ção e, consequentemente, da emancipação das comunidades
em que vive. Como nos diz Dominicé “não há formação sem
modificação, mesmo que muito parcial, de um sistema de refe-
rências ou de um modo de funcionamento” (Dominicé, 1988:
53), assim sendo, a finalidade última do trabalho de interven-
ção visa a transformação de práticas, de comportamentos, de
atitudes promotoras de uma melhor qualidade de vida das
populações e das comunidades. 

Conseguir mudanças face a práticas enraízadas só se torna
possível quando o educador se torna um modelo para o forman-
do, quando aquele num clima empático estabelece uma rela-
ção de afecto com este, tocando o seu “eu” privado, os seus
interesses, desejos, emoções. Como a propósito refere Luísa
Cortesão, quando é que, às vezes, tenho certas esperanças na
formação. É quando a formação se faz […] num clima que seja
capaz de tocar a emoção. A emoção às vezes, consegue romper
a barreira da resistência e leva a pessoa a questionar as pró-

prias atitudes e acções. Por isso é que acredito que, às vezes,
a investigação-acção que pode provocar situações de implica-
ção, de empenhamento, mesmo de paixão naquilo que se faz,
pode provocar alguma formação naqueles que a estão a desen-
volver” (Cortesão, L. (2004). in Rev. Aprender ao Longo da Vida,
nº2, p.43).

Efectivamente, sempre que trabalhamos histórias de vida,
os autores das biografias educativas – atribuindo, por essa
razão, um papel de relevo à família nuclear –, evidenciam que
a sua formação entendida como uma construção progressiva
que se manifesta numa história de vida se constrói num campo
relacional. As aprendizagens significativas na família, na esco-
la, no meio profissional, etc. são sempre construídas numa rela-
ção afectiva com os pais, irmãos, professores, amigos. São as
aprendizagens que resultam destas relações que ajudam o indi-
víduo a construir a sua individualidade, ou seja, a sua história
de vida.

A formação é feita da presença de outrem, daqueles de que
foi preciso distanciarmo-nos, dos que acompanham os momen-
tos charneira, dos que ajudam a descobrir o que é importante
aprendermos para nos tornarmos competentes e darmos
sentido ao nosso trabalho ( Dominicé,1988:60).

Face aos dados das biografias educativas facilmente com-
preendemos que a formação passa forçosamente por aqui - o
universo relacional – e que o formador audaz tem que subtil-
mente saber estabelecer uma relação empática com os
formandos e, por esta razão,  não deve preocupar-se em distan-
ciar-se para poder ser objectivo antes deve empenhar-se, apro-
priar-se, embrenhar-se no mundo dos formandos se, como diz
Luísa Cortesão, quer provocar alguma (trans)formação nas
suas vidas.

Muitos são ainda aqueles que se opõem a esta metodologia
nas ciências sociais e humanas e, por conseguinte, na educa-
ção, apontando a sua falta de imparcialidade, objectividade e
neutralidade querendo, assim, fazer valer os pressupostos posi-
tivistas que já há muito tempo, particularmente neste campo,
revelaram a sua ineficácia. “Em geral só observamos bem
quando nos colocamos de fora”, escreveu A. Comte. Contudo,
sabemos, o esforço pela objectividade e imparcialidade não
conduziu a um crescimento real no campo das ciências huma-
nas. Efectivamente, foi a ineficácia destes pressupostos que
promoveram o desenvolvimento e valorização de uma metodo-
logia alternativa: o método biográfico. Bem… mas estas são já
questões de carácter epistemológico que poderão apontar…
para uma outra reflexão.
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Um dos problemas do Ensino

Recorrente, referido no relatório de

avaliação de 1981 e em outros

documentos, é a frequência cada vez

maior nos cursos nocturnos de uma

população jovem vinda do insucesso

escolar, enquanto que há cada vez

menos adultos. Que pensam disto?

Filomena Gonçalves – Quando da publi-
cação desse relatório, houve nas escolas
com Ensino Recorrente um aceso debate
interno. Durante o ano lectivo de 1999, o
Ensino Recorrente esteve em debate
obrigatório em todas as reuniões e a
todos os níveis da organização. De facto,
estávamos numa encruzilhada e pressio-

nados por todas as correntes de opinião. 
Por um lado, era unânime a necessi-

dade de uma escola aberta ao público da
noite, aos adultos, a funcionar em regime
pós-laboral, e que certificasse saberes
escolares. Por outro lado, foi conclusão
unânime que a escola deveria estar
aberta a uma outra intervenção, na linha
do que no passado era a alfabetização
de adultos. A região de que falo, o Vale do
Ave, é muito específica, marcada por
uma matriz económica com alguma
tecnologia de ponta, mas onde a econo-
mia tradicional ainda prevalece. Havia e
há franjas da população que careciam da
escola para estas finalidades. 

Em 1999, foi definido que na Escola

Tomás Pelayo, a única de Santo Tirso que
tem a educação de adultos a seu cargo,
haveria estas duas linhas de intervenção
prioritária. O papel da escola continua a
ser importantíssimo na certificação, mas
também, e lateralmente, numa aprendi-
zagem ao longo da vida assente numa
modalidade mais flexível.

Lisete Matos – A sensação que se tem é
que, como a própria terminologia indicia,
“recorrente” significa que deve ser recor-
rente para quem já tem alguma experiên-
cia de trabalho. Eu continuo a achar que
se alguma coisa correu mal no Ensino
Recorrente foi o facto de ele ter passado
também a dirigir-se aos jovens que
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abandonaram a escola ou foram objecto
de insucesso.

Mas isto não é válido apenas para o
Ensino Recorrente. Os próprios cursos de
EFA, muito mais recentes, que foram
criados no tempo da Agência Nacional de
Educação e Formação de Adultos, pode-
rão vir a ser objecto do mesmo desvio. É
um facto que o Ensino Recorrente, sobre-
tudo o modelo das unidades capitalizá-
veis, assenta numa co-responsabilização
que exige uma relativa maturidade. Não
vou dizer que os jovens não têm muitas
competências, mas há nestas modalida-
des um pressuposto ideológico, filosófi-
co, que aponta para gente mais madura. 

Manuela Malhoa – A Escola Secundária
Marquês de Pombal está centrada num
local onde a população é muito envelhe-
cida, daí que seja uma das escolas da
região de Lisboa com maior quantidade
de alunos à noite. Apostámos há muito
pouco tempo num CRVCC, que só iniciou
em Abril, onde de facto nos apareceram
pessoas com 18 anos e que não tinham
competências já desenvolvidas de forma
a poder fazer-lhes certificação. Foram
reencaminhadas para os grupos ou para
acções de Educação e Formação de
Adultos do Ensino Recorrente do ensino
básico. 

Mas é um trabalho importante que se
está a fazer, porque acreditamos que a
comunidade tem de vir para a escola,
mas a escola também tem de ir para a
comunidade, aprender com ela, com a
autarquia, com as empresas, com as
instituições. Tem havido um grande tra-
balho no sentido de irmos às empresas,
às instituições, às autarquias tentar
perceber quem são as pessoas que não
têm 9º ano, tentar motivá-las não só para
o CRVCC mas também para completar o
12º ano a nível das unidades capita-
lizáveis. 

A nível do ensino básico e do ensino
secundário por unidades capitalizáveis,
temos tido também algum trabalho. É
curioso notar que, a princípio, os profes-
sores tinham muitas dificuldades, esta-
vam habituados a um ensino muito esco-
larizado e portanto era-lhes muito difícil ir
para as unidades capitalizáveis. Fomos
fazendo pequenas avaliações do proces-
so a nível interno, fomos verificando que
a escola ia tendo mais adeptos das
unidades capitalizáveis. Neste momento

é curioso notar que temos mais alunos à
noite que de dia. 

Tentei perceber qual a opinião de
alguns alunos. A minha amostra é muito
pequena, de 28 alunos, e tem a ver com
os que fizeram o ensino básico e passa-
ram para o novo ensino secundário. As
respostas têm a ver com isto, “gosto mais
do regime em unidades capitalizáveis, a
pressão sobre o aluno é maior no novo
Ensino Recorrente, antes existia maior
flexibilidade e o aluno podia progredir
mais facilmente se tivesse capacidades
de estudo”. Estou a repetir as palavras
que eles disseram para cada um poder
interpretar como entender. E há uma

última questão que me foi posta apenas
por duas pessoas, uma senhora de 47
anos e um homem de 40 e que me
deixou a pensar: este novo sistema será
para poupar recursos? 

Jorge Pinto – Acho que há uma relação
entre estes subsistemas de segunda
oportunidade e a forma como eles têm
lugar no campo social. Devemos enten-
der o Ensino Recorrente por dois senti-
dos: recorrente significa ter uma outra
oportunidade; mas as causas desta
outra oportunidade podem derivar de
uma pessoa que por razões várias aban-
donou e voltou; nesse caso há uma des-
continuidade. Ou pode ser o continuar
noutro sítio, e há aqui uma lógica de con-
tinuidade. 

Quando se alarga a escolaridade
para os nove anos, a escola pública vai
confrontar-se com muitos alunos que
antes não tinham aproveitamento e
saíam da escola e que passam a ter de
ficar. Que respostas a escola encontra
para estes alunos? Muitas vezes não
encontra, e cria mecanismos de exclusão
interna. É a própria escola que vai empur-
rando estes alunos, vai chumbando,
suspendendo… Até porque é fácil que
estes alunos criem grupos e se tornem
visíveis, tenham maus comportamentos,
o que os leva inevitavelmente a reprova-
ções longas ou a abandonos. 

Somos confrontados com o facto de a
escolaridade obrigatória produzir 45% de
alunos que não a cumprem dentro do
prazo. Socialmente, o que fazer com
estes alunos? Passam-se para a noite, e
aqui começa a surgir a confusão. Aqueles
alunos que vinham por ruptura e volta-
vam novamente à escola juntam-se a
estes que vêm da continuidade. É a meio
dos anos 90 que se tem consciência
desta grande misturada em que este
Ensino Recorrente se tornou. 

É nesse momento que aparece o
estudo já citado, quando se tenta perce-
ber o que estava a acontecer. Este estu-
do tem um défice claramente assumido,
que é ser feito só através de análise
documental e de algumas entrevistas,
não é um estudo com realidades locais.
Naturalmente, haveria sítios onde as
coisas funcionavam bem, embora o
retrato que se compõe é de uma certa
ineficácia. Mas este estudo tem a virtude
de dar a conhecer melhor o próprio
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sistema, de se poder, pela primeira vez,
fazer uma aproximação de quanto é que
se gasta, para se saber optimizar os
recursos. 

Algumas conclusões essenciais que
eram reveladas: havia alguma rigidez
dentro do próprio sistema, mesmo nas
unidades capitalizáveis. Eram unidades
capitalizáveis, mas com um percurso
único, tinha de se fazer as coisas
naquela carreirinha… Era um sistema
altamente produtivo para quem estava
fortemente investido no sistema, quem
vinha sobretudo da continuidade. 

Propusemos na altura algumas me-
didas. Era preciso tornar o sistema mais
flexível e eventualmente mais articulável
com outros subsistemas. Discutimos se o
Ensino Recorrente para os adultos
deveria ter o mesmo tempo que para os
jovens em formação inicial; e propuse-
mos que a escola admitisse outros
ritmos e eventualmente outras modali-
dades de funcionamento. Afastei-me
entretanto do Ensino Recorrente, mas
muito recentemente voltei a integrar uma
equipa que fez alguns estudos de caso.
Foi quando me dei conta que existe esta
dualidade entre o antigo e o novo. 

As impressões que este ano recolhi
numa escola de Lisboa foram de uma
certa reactividade em relação ao novo
modelo do Ensino Recorrente. Apercebi-
me que tinha havido muito poucas das
mudanças que tínhamos proposto; as
unidades capitalizáveis continuavam,
nesta escola não havia grandes pro-
blemas de comportamento como havia
antes. Parece-me que nas turmas com
jovens e adultos há uma maior respon-
sabilização dos próprios jovens, muitas
vezes quase que o professor não inter-
vém, são os colegas “que os põem na
ordem” e dizem: estamos aqui para
trabalhar, para divertir é noutro lado. 

Quanto ao novo sistema, o que eu
entendi é que os módulos resultaram
muito de um somatório de unidades
capitalizáveis, juntou-se uma série de
unidades capitalizáveis que se passaram
a chamar módulos não mudando, contu-
do, a lógica dos módulos. Dentro da pala-
vra módulo, podemos ter duas grandes
conceptualizações, uma é metaforica-
mente do tipo lego – cada módulo é uma
peça de lego que só por si não vale nada,
só vale no conjunto – ou podemos ter o
modelo de puzzle: se quero mobilar uma

sala e tenho pouco dinheiro, compro um
banco, que já em si tem uma utilidade
específica, posso sentar-me, depois
compro uma mesa e já tenho uma mesa
e um banco, já posso fazer mais coisas
com estes dois objectos, mas o banco
funciona sem a mesa e a mesa funciona
sem o banco; juntos potencializam-se e
assim sucessivamente. Esta é outra
noção mais recente sobre o módulo. Não
sei se, actualmente, no sistema de módu-
los, é esta a lógica ou se é a do lego. 

É curioso que entre as vantagens que
os professores referem está a turma e o
facto de as turmas terem o mesmo nível.
Acho isto o mais desadequado que pode

existir em relação ao Ensino Recorrente. A
turma é, para mim, um dos grandes
obstáculos à renovação da escola, porque
traz, simbolicamente, a ideia de ensinar a
todos como se fossem um só, o que é
completamente desadequado a qualquer
tipo de ensino e muito em particular ao
ensino de adultos. Caminhar neste
sentido no ensino de adultos é a extensão
do ensino diurno, é o pior caminho. 

Uma outra coisa de que me apercebi
é que ninguém sabia muito bem o que
seria o Ensino Recorrente, daqui a dois
ou três anos. Vive tudo numa espécie de
universo virtual. 

Quanto ao papel das escolas, acho
que são fundamentais por duas vias.
Uma, porque podem ser CRVCC, ajudan-
do a encurtar formações ao validar sabe-
res que as pessoas adquiriram nos seus
diversos contextos de vida; e, por outro
lado, como um contexto que faz parte da
oferta da própria formação, e portanto as
escolas constituem peças estratégicas e
fundamentais de toda esta estratégia de
educação e formação das pessoas, da
sociedade e sobretudo, nesta óptica, da
formação ao longo da vida. 

Manuela Malhoa – Nós temos este
projecto de alguns adultos que fizeram
os BUC, fizeram os SUC, e pessoas que já
tinham 40 ou mais anos entusiasmaram-
se. Como temos os Cursos de Especiali-
zação Tecnológica, frequentaram-nos; e,
como temos protocolos com universi-
dades, já estão na universidade. É uma
experiência muito pequena, tem apenas
três anos, mas é muito engraçado ver
que os alunos que foram para a
universidade têm até melhores notas do
que tiveram cá, isto é, descobriram em si
um novo projecto de vida e conseguiram
progredir extraordinariamente. 

Gostaria de colocar uma questão que

julgo ser interessante para este

debate. Na Escola Secundária Tomás

Pelayo, coexistiram duas realidades:

Ensino Recorrente e Cursos EFA. Quais

foram as grandes diferenças

encontradas?

Filomena Gonçalves – Antes de res-
ponder a essa questão, permita-me um
pequeno comentário. Eu acho que, em
primeiro lugar, tem de haver uma grande
flexibilidade, porque temos que entender,
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que aceitar, a especificidade regional, o
meio, que a escola serve. Temos de fazer
um diagnóstico muito apurado e só
depois é que uma escola, tendo por
detrás o Ministério da Educação, deve
definir uma oferta, oferta que cada
escola deve adequar em função da
evolução da própria sociedade e em
função da evolução das necessidades
locais. E isto porquê? A Lisete colocou
uma questão muito importante que é a
permanente perversão dos modelos.
Tenho assistido, ao longo de 26 anos de
experiência profissional, ao lançamento
de modelos, de projectos de extraordi-
nária virtualidade. 

Quando estive no anterior Conselho
Directivo, fui um dos arautos do agora
dito velho Ensino Recorrente e lembro-
me da luta que foi, mesmo a nível inter-
no, e da reacção, porque os professores
introduzem factores de desvio assinalá-
veis. Tem de haver, aliás, muito cuidado. 

Eu defendo a flexibilidade, mas de-
fendo por um lado uma escola enquanto
serviço público (é esse o modelo em que
acredito) que pense muito bem cada
oferta em função das mudanças locais,
das mudanças sociais. Porque se vamos
com um jovem - que ou abandonou por
livre iniciativa antes de cumprir a escola-
ridade obrigatória ou a escola o expul-
sou, por seus mecanismos perversos e
acentuando as desigualdades, e mais
tarde vai buscá-lo e inclui-lo num modelo
de tipo Ensino Recorrente - obviamente
que estamos a falar de uma solução que
não foi pensada para estes casos. Mas
hoje, apesar de tudo, já houve evoluções,
e as escolas têm outras oportunidades,
têm os cursos de educação e formação,
podem prevenir o abandono muito mais
precocemente, devem agir preventiva-
mente a montante da questão e não a
jusante. 

Em Santo Tirso, as taxas de abando-
no são assustadoras. Analisou-se a
oferta formativa ao nível do segundo e
terceiro ciclo, só a esse nível, estamos a
falar de jovens sem escolaridade obriga-
tória. Por incrível que pareça, as escolas
dão-se ao luxo de dizer que não querem
fazer esses cursos, e o Ministério autori-
za que isso aconteça.

As escolas dão-se ao luxo de dizer se
querem ou não oferecer cursos de Edu-
cação e Formação, cursos tipo 2, tipo 3,
que poderiam ser uma alternativa, preve-

nindo os problemas a montante. No meu
concelho, afectado por graves crises so-
ciais, económicas e culturais, apenas
uma escola oferece Cursos de Educação
e Formação, estamos perfeitamente
esmagados por uma procura para a qual
não temos resposta. Mas esses cursos
têm sucesso e os alunos cumprem a
escolaridade obrigatória, podem não sair
com uma formação sólida geral, mas
saem com uma escolaridade digna e
portanto não chegarão ao Ensino Recor-
rente, não é suposto que cheguem.

Os Cursos EFA pretenderam ser,
foram e são, justamente, uma alternativa
dentro daquela panóplia de tipologia B1,

B2, B3, B4, com aquele formato de
alternativa ao antigo Ensino Recorrente,
que na verdade enfermava de muitas
dificuldades. Acho que as soluções têm
de ser pensadas em função dos objecti-
vos formativos. A experiência que temos
na Tomás Pelayo é de que realmente os
Cursos EFA constituem uma resposta de
altíssimo sucesso. 

Coisa espantosa, um dos problemas
que agora se colocam, quando se com-
para o novo Ensino Recorrente com o an-
terior, é justamente o regime de classe, o
horário esmagador, o não permitir o regi-
me não-presencial, indo contra a lógica
de flexibilidade. Ainda mais grave que
isso, é a obrigatoriedade de ter 24 alu-
nos, porque prejudicamos 23 só porque
não existe o 24º. 

No Curso EFA, curiosa e paradoxal-
mente, apesar da enorme flexibilidade
nos percursos escolares, chegavam
todos ao mesmo ponto, a formação era a
mesma. Adoraram trabalhar em regime
de turma, adoraram o espírito de classe,
porque é gente que vem da solidão do
mundo do trabalho e a quem sabe bem
estar com os colegas ao fim do dia. 

Os Cursos EFA, na minha escola, fo-
ram um modelo plenamente bem suce-
dido. Os números comprovam. Entraram
16, um anulou logo de princípio, acaba-
ram 15. Destes, apenas uma está de-
sempregada. A presença, a vivência em
grupo, o tal factor de coesão de que
falei, chamaram a atenção da escola
para esse grupo de pessoas que fazia
coisas com tanta alegria. Porque voltar à
escola, com 46 anos e sem a esco-
laridade, para cumprir o 7º, 8º e 9º, com
a alegria de se fortalecer e rever numa
certificação que as espera a curto prazo,
e a alegria de voltar à formação ao longo
da vida... Estou a falar de Santo Tirso,
quase uma aldeia, estou a falar de
mulheres, de senhoras, que trabalha-
vam 8 horas por dia e que para além
disso tinham o trabalho de mulher de 2º
turno e depois entravam para a escola
no 3º turno. Esta gente fez a formação
com altíssima qualidade, sem desistir,
sem abrandar. 

Comparativamente, porque é que os
outros não têm o mesmo sucesso? Há
muitos factores de que destaco apenas
três: em primeiro lugar, o trabalho
individual, certeiro. É importante realizar,
nas 40 horas iniciais de reconhecimento
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e validação de competências, um diag-
nóstico correcto de quais são os conhe-
cimentos, em que local, em que momen-
to, é que a pessoa se encontra relativa-
mente ao saber. Feito o diagnóstico, tra-
çar o caminho a percorrer, um plano de
estudo adequado, bem feito. A partir daí,
é preciso que haja profissionais de alto
desempenho, dedicados à causa, porque
sem isso não há futuro. Se não contar-
mos com a motivação e o empenho pro-
fissional, não há modelo que resista. 

Quais as diferenças? Porque não há
isto no Ensino Recorrente? Pois é difícil,
isso questiona a escola, questiona o
Ministério da Educação, questiona o
papel dos professores, questiona a nossa
profissionalidade. 

Jorge Pinto – Gostava de pegar em algu-
mas coisas que a Filomena acabou de
dizer. Caro, acusam que é caro. Mas isto
prende-se com a questão global das
políticas sociais. Para atingir as metas,
sobretudo a Estratégia Europeia de Lis-
boa, uma coisa ficou clara: é que não há
sociedade que se desenvolva sem
coesão. Se vivemos num mundo que
provoca muita exclusão, a formação tem
de ser entendida como um investimento
na coesão. Não sei se é caro se é barato,
mas tem de ser entendido nesta linha. Se
calhar vale a pena que seja caro, para
criar mais inclusão destas pessoas,
porque de contrário paga-se ainda mais
caro a factura.

Sobre os Cursos EFA, posso não me
ter feito entender quando usei a palavra
turma. Interpretei turma como uma
entidade administrativa de organização
da escola. Entendo que as turmas têm
que se fazer. O grupo, a comunidade
aprendente que envolve os alunos, é
fundamental para a aprendizagem e tem
muito a ver com o trabalho dos professo-
res. Se eu chego e debito, tenho um
somatório de pessoas, não tenho um
grupo. Mas se eu crio uma lógica interna
de entreajuda, de trabalho em equipa,
estou a criar este grupo que é fundamen-
tal para o projecto se formar. Por isso, é
que eu dizia que, para um adulto, a
questão do tempo não se põe como para
um jovem. É preciso que valha a pena. 

A terceira questão que foi colocada é
a valorização do trabalho. Penso que a
escola desvaloriza o trabalho em vez de o
valorizar. E nos Cursos EFA há, de facto,

uma grande preocupação em dar-lhe
visibilidade, de tal modo que as pessoas
se sintam orgulhosas do seu trabalho.
Isso transcende a lógica escolar para se
repercutir na imagem pessoal e social da
própria pessoa. São grandes factores de
sucesso em que vale a pena pensar. A
própria escola de dia devia aprender
muito com esta lógica dos Cursos EFA.
Senti muitas vezes que estes cursos de
adultos poderiam ser um factor transfor-
mador na própria escola. 

A política de centralização que é
seguida tem aqui um efeito extremamen-
te perverso: é que as escolas não podem
encontrar as respostas que querem e

que desejam porque aparentemente se
um curso pode ser criado pelo Conselho
Pedagógico de uma escola (falo sobretu-
do dos cursos tecnológicos do Ensino Re-
corrente do 3º ciclo) depois é a escola
que tem de suportar todo o seu equipa-
mento. Ora as escolas, com os seus
orçamentos apertados, ou têm um tecido
empresarial ou entidades que as apoiem
ou então isto é um meio de enganar as
pessoas. É uma forma de transferir para
o local responsabilidades que a lógica
central devia ter e de que se demite para
depois poder, numa atitude farisaica,
acusar que as escolas locais não encon-
tram boas respostas. Nesta escola que
entrevistei, o Ministério teve quase a
“lata” de lhes propor um curso novo, mas
dizendo: “vocês têm de arranjar dinheiro
para montar o curso que exige equipa-
mentos caros, que exige uma monta-
gem”. Isto é uma atitude perfeitamente
irresponsável.

Enquanto todo o discurso político do
Ministério da Educação preconiza a
necessidade de formação tecnológica,
na concretização não dá meios às
escolas, pelo menos em algumas áreas
estratégicas, para que possam encontrar
as suas respostas. 

Manuela Malhoa – Neste momento
abrem-se cursos de papel e lápis, não se
investe na aquisição de equipamentos.
Enquanto tínhamos os cursos técnico-
profissionais, há uns anos atrás, o Minis-
tério investia em publicidade, até havia
uns folhetos muito simpáticos. Neste
momento não se investe. Por um lado,
dizemos que é importante investir no
ensino tecnológico para qualificação de
mão-de-obra, por outro lado somos o
parente pobre. 

Lisete Matos – Já passámos por um sem
número de modalidades de intervenção
da escola em relação aos adultos. Já
falámos do Ensino Recorrente por unida-
des capitalizáveis, já falámos do novo
Ensino Recorrente, já falámos da inter-
venção em termos de Centros Reconheci-
mento, Validação e Certificação de Com-
petências, já falámos de Cursos de Edu-
cação e Formação de Adultos. 

É um leque diversificado, e é bom
que assim seja. Sempre defendi a diversi-
dade, mas penso que ainda são modali-
dades de intervenção que não têm sufi-
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cientemente definidas as pontes entre
elas, como é que se articulam, como é
que se potenciam mutuamente. 

Por outro lado, também podemos
concluir que todas estas modalidades de
intervenção têm vários constrangimen-
tos, nomeadamente em relação à popu-
lação activa. Na Região Centro, por exem-
plo, nos cursos EFA, a população activa
empregada representará cerca de 10 a
12%. Há vários factores que concorrem
para isso, mas um deles é que o modelo
não se ajusta, devido ao excessivo peso
na carga horária da componente profis-
sionalizante, que, sendo única por curso,
não se adequa a todos os elementos do
grupo, porque o Curso EFA pressupõe a
existência de grupo, pressupõe o tra-
balho cooperativo. 

Por outro lado, parece não estar apro-
priado que as diferentes modalidades de
educação de que temos vindo a falar se
dirigem a populações-alvo, em princípio,
distintas, o que justificará a concorrência
de que nos chegam sinais.

Temo-nos situado muito no que tem
sido o papel da escola no presente, pode-
ríamos agora pensar um pouco no que
pode ser o futuro. A minha grande expec-
tativa em relação à escola está, como
dizia a Fernanda, a montante, mas tam-
bém a juzante.

Uma vez que o abandono no ensino
obrigatório continua a ser significativo,
eu como cidadã, pediria à escola que
tente prevenir o insucesso e o abandono
para que eu, técnica de educação de
adultos, possa apostar na actualização e
no desenvolvimento de competências
dos adultos. Porque o que o país tem
feito, desde mais ou menos os anos 50 e

em algumas épocas com investimento
financeiros significativos, é investir na
recuperação, na remediação, num papel
supletivo em relação ao sistema regular
de ensino. E é o que estamos a fazer
neste momento, o Ensino Recorrente é
supletivo em relação ao ensino regular
na escola, os Cursos EFA (que só inter-
vêm, até ao momento, a nível do ensino
básico) são supletivos em relação à
escola, os Centros de RVCC também. 

Depois, espero que a escola, num
futuro mais ou menos próximo, tendo
sido objecto de uma certa libertação dos
constrangimentos que hoje pendem
sobre ela – o centralismo do Estado, os
normativos do Ministério da Educação, a
ausência de autonomia – se assuma
como um agente educativo no seio da
comunidade, respondendo em articula-
ção com os restantes actores, às necessi-
dades da comunidade: animação da
leitura, debate, resolução de problemas
concretos, dinamização, ocupação dos
tempos livres das crianças. 

Manuela Malhoa – Eu lançava só uma
pergunta. A escola existe sobretudo para
ensinar a pensar, para que haja constru-
ção de aprendizagens, para que se
comece a construção de um percurso ao
longo da vida. No entanto, nós temos
apostado no ensino regular. Muitas vezes
julgam que os que vão para educação e
formação não conseguem ir para o ensi-
no regular; os alunos que vão para o
ensino tecnológico são considerados alu-
nos que não conseguem ir para o ensino
regular, que não têm ambição de ir para
o ensino superior. Pergunto se Portugal
não deveria pensar mais numa aquisi-

O 3º ciclo do ensino básico e o
ensino secundário recorrente por
unidades capitalizáveis inscrevem-
se, nomeadamente, o primeiro,  no
Despacho nº 189/93, de 6 de Junho,
o segundo, no Despacho nº
41/SEED/94, de 14 de Junho. Entre
outras reorganizações de que vão
sendo objecto, através do Despacho
nº 36/99, de 28 de Junho, passam a
contemplar os regimes de frequência
presencial e não presencial,
implicando formas de avaliação
distintas. Os cursos organizam-se por
disciplinas e, estas, em unidades
capitalizáveis, tendo por referência de
duração 3 anos.

Sequencialmente, através do 20
421/99, de 7 de Outubro, é
introduzido, em regime de experiência
pedagógica, tanto ao nível do 3º ciclo,
como do ensino secundário, o ensino
recorrente por blocos capitalizáveis.
Para o 3º ciclo, a referência de
duração passa a ser de 2 anos. Neste
modelo, a cada turma corresponde a
leccionação de apenas um bloco,
enquanto no modelo das unidades,
em cada turma convivem várias, o
que é apontado como potencialidade,
por uns, como constrangimento, por
outros. 

No aqui chamado novo ensino
secundário recorrente, criado pela
Portaria nº 550/E 2004, de 21 de
Maio, os cursos continuam a
organizar-se por disciplinas, mas,
agora, organizadas em módulos

capitalizáveis, mantendo-se a
referência de três anos. Segundo
alguns intervenientes, este modelo
representa uma reaproximação do
ensino recorrente ao ensino regular e
diurno, tendendo os adultos para o
considerar mais difícil e rígido do que
o das unidades capitalizáveis,
valorizando, embora, o
funcionamento em regime de classe. 

As três modalidades de ensino
secundário recorrente coexistem até
ao momento, mas, a partir do ano
lectivo 2007/2008, em regime
presencial, apenas poderão funcionar
cursos da última, isto é, do ensino
secundário recorrente por módulos
capitalizáveis. 

Modalidades 
de Ensino Recorrente



ção, numa formação de competências,
numa qualificação deste nível 2, passan-
do pelo nível 3 e apostando que muitos
daqueles alunos se vão entusiasmar,
irão para o ensino superior e poderão
ser excelentes profissionais amanhã. 

Como é que queremos que os alunos
vão para o ensino profissionalizante, se
até a própria simbologia é de prossegui-
mento de estudos? Nós temos alunos
que prosseguiram para o ensino tecnoló-
gico, para as unidades e fizeram o Técni-
co e o ISEL, falo desses porque a nossa
escola tem sobretudo essas áreas; tem
todas as outras, mas a maior quantidade
é de áreas ligadas às engenharias.
Estamos a truncar todo o processo,
dizendo que aquilo é prosseguimento de
estudos, porquê? Porque há um objecti-
vo implícito em tudo isto.

Jorge Pinto – Partilhando as vossas per-
plexidades e perguntas, que acho muito
pertinentes, lançava mais uma. Acho
que hoje se tem mesmo que repensar a
própria noção de formação e seu desen-
volvimento. Entendo que hoje, agarrado
ao conceito de educação e formação ao
longo da vida, podemos entender a
necessidade de um ciclo de formação
mais longo, que havia há anos atrás,
mas que também exige certificações
mais intermédias que possibilitem entra-
das e saídas à medida dos projectos de
vida, profissionais e pessoais das pró-
prias pessoas. Não se espere que a
pessoa faça tudo de uma vez, só porque
se não o fizer está condenada. Isto exige
uma maior interligação e articulação dos
próprios subsistemas de formação.
Assumo que podem ser diferentes, po-

dem ser diversos, mas que não sejam
estanques, não sejam capelas. 

Em segundo lugar, ao contrário do
que algumas vezes se defende, acho
que a escola é de facto uma pedra es-
truturante nesta função. Provavelmente,
precisamos de uma escola que funcione
numa outra lógica, mais próxima das
pessoas e das suas necessidades, e não
numa lógica de escola napoleónica. Uma
lógica de escola do trabalho, do pensa-
mento e da construção do saber. 

Finalmente, diria que a escola se
fechou muito nos últimos anos, até pela
pressão que teve, é uma espécie de bo-
de expiatório do fracasso social. Isto faz
a escola fechar-se sobre si própria, e eu
acho que deve abrir-se. Só com uma
política de descentralização é que ela se
pode abrir e levar às últimas consequên-
cias essa abertura. 

Há mais coisas, por exemplo a
própria formação de professores. Como
é que uma pessoa pode trabalhar nos
cursos tecnológicos, sem os professores
conhecerem o que é uma empresa, te-
rem uma formação junto das empresas.
Isto remetia também para repensar
outras coisas. Muitas vezes pensa-se no
ensino formal e depois adapta-se às
franjas o mesmo que se faz para o cen-
tral. Tem sido esta a política das refor-
mas, quer em relação ao 1º ciclo, quer
em relação ao pré-escolar e também ao
tecnológico. 

Há a escola e há as outras coisas; e
para as outras coisas adapta-se aquilo
que é definido para o geral. Mas estas
franjas são tão importantes e repre-
sentam um volume quase tão grande
como a escola geral.

Jorge Pinto – Professor na Escola
Superior de Educação de Setúbal,
trabalha presentemente na formação de
professores e em projectos e estudos
ligados tanto à formação profissional
como à formação de adultos. Foi
coordenador do grupo de trabalho de
avaliação do Ensino Recorrente, em
1998, de onde saiu o relatório do
diagnóstico sobre o Ensino Recorrente.

Lisete Matos – Técnica do Ministério da
Educação, fazendo parte da equipa de
educação e formação de adultos da
Direcção Regional de Educação do
Centro. Trabalhou nas diferentes
Direcções Gerais do Ministério da
Educação que acompanharam a
educação de adultos e fez parte
igualmente do grupo de trabalho de
avaliação do Ensino Recorrente.

Manuela Malhoa – Coordenadora do
Núcleo de Acompanhamento e Avaliação
de Projectos Pedagógicos da Escola
Marquês de Pombal, em Lisboa,
professora da disciplina Ambiente e
Património, com uma tese de Mestrado
em Ciências da Educação, Metodologia
do Ensino das Ciências, com um estudo
sobre o ensino tendo por base o
património.

Filomena Gonçalves – Professora do 8º
Grupo B e Presidente do Conselho
Executivo da Escola Secundária Tomás
Pelayo em Santo Tirso. Esteve ligada à
educação de adultos, desde que esta
modalidade de ensino foi implementada
nesta escola.

1 “Ensino Recorrente: Relatório de
Avaliação”. Jorge Pinto, Lisete Matos e
Luís Rothes. 
Colecção Educação para o Futuro.
Ministério da Educação. Lisboa 1998.
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A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO FUTURO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS.

ENTREVISTA COM CARLOS TORRES

É PRECISO VINCULAR
ESTADO, DEMOCRACIA 
E EDUCAÇÃO AOS
MOVIMENTOS SOCIAIS
Texto Rui Seguro # Fotografias Paulo Figueiredo



SE QUISERMOS RESOLVER OS GRANDES PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS,
TERÁ DE HAVER UM ELEVADO INVESTIMENTO, QUE OS GOVERNOS HOJE NÃO ESTÃO
DISPOSTOS A FAZER. 

Nos seus textos mais recentes, parece não acreditar muito

na evolução da Educação de Adultos nos últimos anos…

Em 1973-74, na Argentina, o governo lançou um programa
de educação de adultos. O problema deste
modelo é que ficou desde logo conotado com
o Estado, como mecanismo de legitimação.
Procurava inserir adultos, a título individual,
não vinculados nem a movimentos sociais,
nem a comunidades formalizadas, nem a
partidos políticos, dentro de um modelo de
controlo estatal. Este modelo acabou por
cair, porque era muito dispendioso, porque
dele resultaram poucos benefícios e porque,
na realidade, não produziu muita
transformação. A partir de meados dos anos
80, houve uma forte quebra da educação de
adultos, na Argentina como pelo mundo fora.
Que respostas se deram, entretanto? Nos
países industrializados, mais ricos, com uma
população envelhecida, impera a
preocupação com o uso do tempos livres e a
ideia de que o aposentado deve atingir
crescentes níveis culturais de auto-
satisfação, incluindo o entendimento de
certas coisas, de certas práticas. Isto
funcionará muito bem num país com
recursos, mas quando se pensa num modelo
destes em África, na Ásia ou na América
Latina é ridículo. 

Para enquadrar todos estes problemas,
que são problemas práticos e políticos,
criaram-se modelos teóricos, como hoje a
Lifelong Education ou Continuous Education.
Não tenho nenhuma dúvida de que tudo que
tenha a ver com a noção de um continuum é
correcto, porque você não pode ter um pro-
jecto de vida em que estude só num
determinado período e passe logo à prática.
Na realidade, você está permanentemente
reconstruindo o pensamento e aprendendo
sobre o aprendido. A noção “Aprender a
Aprender” é uma noção central da educação
de adultos como educação contínua. 

É claro que, se quisermos resolver os
grandes problemas da educação de adultos,
terá de haver um elevado investimento, que
os Governos hoje não estão dispostos a
fazer. Teria de existir um processo
democrático muito forte, capaz de assegurar
esse investimento, mas também de criar as

coordenadas históricas e políticas necessárias para que as
pessoas se apercebessem do que se estava a passar. 
Mas o Estado está disposto a fazer esse investimento?

Agora, com o neoliberalismo dominante,
o que se está a passar é que se privilegia um
sector reservado às classes médias,
enquanto aqueles que têm pouca cultura
(cultura no sentido da classe alta), pouca
educação, pouco acesso à escolaridade, são
abandonados. Porquê? Porque o Estado não
está disposto a fazer um investimento
económico nas pessoas de mais baixo nível
educacional. Com o fenómeno da globali-
zação, com a mecanização, com a “tecniza-
ção”, deu-se uma segmentação do mercado
de trabalho. 

Vou dar um exemplo complexo, mas
também muito importante. Estou agora a
experimentar carpintaria. Historicamente,
na carpintaria, utilizava-se o que se chama
um torno, que aperta um pedaço de madeira
para se poder trabalhar. A mesa de trabalho
foi uma invenção dos carpinteiros que tra-
balharam no século XIX-XX, mas depois sur-
giram os moldes de carpintaria para se
fazerem rapidamente as diferentes produ-
ções industriais em massa.  A produção dos
antigos tornos foi abandonada, mas acaba
agora de ser retomada para dar resposta a
uma procura de alta gama, a dos carpin-
teiros “amadores” como eu, que trabalham
a carpintaria como um hobby. Um hobby,
aliás, muito dispendioso.

Você necessita de um produto que antes
se fazia industrialmente e agora se processa
por automatização? As máquinas que fabri-
cam esse produto são de alta complexidade,
já não necessitam de um especialista em
carpintaria, mas sim de um programador de
alto nível, trabalhando com uma máquina
auto-regulada que fabrica muito mais
rápido, muito mais economicamente. Que
conclusão se tira deste facto? No passado, a
educação de adultos constava de uma
vertente técnica, e, claramente, um certo
nível de trabalho manual requeria conheci-
mentos de leitura e escrita. E um bom car-
pinteiro tinha de ter também um bom conhe-
cimento de matemática. O Teorema de Pitá-
goras é uma das quatro maneiras de um
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carpinteiro medir um ângulo e fazer a combinação para que o
ângulo lhe saia perfeito, e um bom carpinteiro pode utilizar o
Teorema de Pitágoras, é mais fácil. Mas há três modelos
matemáticos mais avançados e mais precisos que o carpinteiro
pode usar. Mas, se falar com um carpinteiro, acaba muitas
vezes por concluir que ele não tem conhecimentos formais de
matemática, mas tem um conhecimento directo da matemática
pela sua aplicação directa.

Voltando ao caso do torno e da mesa de trabalho: na fábrica
que os fazia, por exemplo, em Sheffield, na Inglaterra,
trabalhavam 3000 operários; agora, são só necessários 300 e,
desses 300, quase todos estão da fase de montagem, porque
a produção directa e inclusivamente a colagem é feita por
máquinas controladas por um programador altamente
especializado. Por isso é muito mais difícil hoje articular a
matemática, que se aprende na escola, com a produção. 

Com a globalização, tudo se tornou ainda mais complicado,
porque os países onde há muito sindicalismo e os custos de
produção são mais altos estão a deslocalizar a produção, por
exemplo, para a China. A questão é esta: por um lado, é
impossível competir com tradições artesanais de alta qualidade

Carlos Alberto Torres 

Universidade da Califórnia Los Angeles

Excerto de um artigo preparado para a
Reunião da Sociedade Europeia de
Investigação em Educação de Adultos -
ESREA,  Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, Lisboa,
Portugal, 12 – 16 Setembro, 2001.

T endo como base a Teoria Crítica, gos-
taria de propor a existência de seis

racionalidades nos estudos aplicados
para a educação de adultos, a saber:
recomendações constitucionais, investi-
mento em capital humano, socialização
política, legitimização compensatória,
pressões internacionais, movimentos
sociais.

Uma perspectiva legalista basear-se-
á nas recomendações constitucionais
para dizer que cada cidadão tem o direito
de ser alfabetizado e educado. Cidadãos
analfabetos, ou os que não possuam
uma educação básica completa, deve-
riam ter oportunidades de escolaridade.
O argumento tem a seguinte lógica: 
– Por um lado, educação de adultos é

um instrumento fundamental de con-

solidação da cidadania (em oposição
à constituição de uma elite);

– Por outro lado, a educação básica
constitui um bem comum de todos os
cidadãos;
Finalmente, a educação de adultos

deveria ser provida pelo Estado como
parte das suas políticas assistenciais,
políticas que ajudam a partilhar a demo-
cracia. Não restam dúvidas de que os
argumentos legais podem ser criticados
por serem muito formais, apolíticos na
identificação da motivação na elabora-
ção de políticas, e ainda, por não garan-
tirem a aplicação dessas políticas, ou
seja, de manterem a distância entre nor-
mas legais e prática.exercício dos direitos
fundamentais de cidadania, e ocasional-
mente, uma fonte de rebelião ou revolta.
Porém, a confiança de que mais educa-
ção para adultos resultará num melhor
uso de cidadania não ajuda a entender
uma série de cenários possíveis. A
cidadania pode ser manipulada através
de actividades educacionais que não vão
além de doutrinação. Ao invés, progra-
mas para educação de adultos podem
promover posturas de resistência a prin-
cípios básicos de organização do próprio

sistema político, como foi o caso de
muitos programas de educação para o
proletariado, estruturados durante o
século XX. Por outro lado, a ideia de
promover educação de cidadania baseia-
se, algumas vezes, na ideia de um con-
senso básico partilhado, algo que se
revela altamente questionável nas
sociedades contemporâneas.

A educação de adultos pode também
ser vista como uma forma do governo
ganhar legitimidade, no contexto de so-
ciedades cada vez mais ingovernáveis e
pluralísticas. Nesse sentido, a educação
de adultos pode ser considerada como
instrumento de promoção de partici-
pação simbólica no sistema político. Ou
seja, pode ser vista como eixo de uma
estratégia de legitimação compensa-
tória, inclusive valendo-se da experiência
académica para planeamento, partici-
pação, e, por último, apoio do sistema
judicial (legalização da política educacio-
nal) na constituição de uma ordem social
afectada pela crise de legitimidade.

As políticas de educação de adultos
podem ainda ser vistas como uma res-
posta do Estado às pressões do sistema
internacional. Por exemplo, indicadores

RACIONALIDADES PARA UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS 



de prestígio internacional consideram
cruciais certos níveis de desenvolvimento
e de alfabetização. Da mesma maneira,
progressos em educação para mulheres
são vistos como um indicador de distri-
buição mais equilibrada. Dessa forma, o
renovado interesse pela alfabetização
por parte de muitas sociedades, no últi-
mo século, tornou-se como uma maneira
de evitar constrangimentos internacio-
nais. Por exemplo, o planeamento de
alfabetização, anunciado no fim dos
anos 80 pelo Secretário de Estado do
Canadá, previa 110 milhões de dólares
para utilização em todo país por um
período de 5 anos. Tal feito representava
uma gota no oceano, em termos de con-
tribuição ao problema de alfabetização
dos nativos canadenses, da população
pobre menos favorecida e da legião de
estrangeiros que chega ao Canadá todos
os anos. Entretanto, tal política traduzia-
se como um “bom gesto”, revelando o
compromisso público canadiano com a
política social.

Finalmente, a educação de adultos
pode ser vista como parte de um novo
movimento social. Poucos programas de
educação de adultos se têm prestado

para libertação humana ou como um
mecanismo de participação social e
política. Poucos têm tentado colocar edu-
cação e conhecimento ao serviço das
camadas menos favorecidas da socie-
dade. Existem ainda menos experiências
tentando usar a educação de adultos
como um estímulo inicial para movimen-
tos sociais mais abrangentes. Educação
de adultos como uma pedagogia de
oposição constitui-se como tradição da
educação radical.

Ainda assim, a despeito de todas
estas racionalidades, estou convencido,
através da minha própria pesquisa, que a
ideologia dominante entre os formula-
dores de política, particularmente no ca-
pitalismo industrial avançado, se baseia
no pensamento tecnocrático orientado
por uma mistura de tradições populistas
e políticas conservadoras. Com isso, e de
acordo com a análise de Habermas, a
educação de adultos tem sido guiada em
grande parte por uma racionalidade
instrumental.

E a racionalidade instrumental é go-
vernada por regras técnicas baseadas no
conhecimento empírico, o que sugere a
existência de previsões de eventos passí-

veis de acção. Por outras palavras, é
governada por regras técnicas e busca
precisão e controle relativamente a
eventos sociais e físicos. Assim, a racio-
nalidade instrumental implica um propó-
sito substantivo de dominação, exercido,
como Marcuse sugeria, através do con-
trole metodológico, científico e calculista.

Existem, então, muitas perguntas
sobre o futuro da educação de adultos
como um instrumental de racionalidade
no processo de globalização. A globaliza-
ção abriria uma janela para racionali-
dades alternativas no que diz respeito à
educação de adultos? 

(...)
Ora, também não existe razão para

acreditar que a globalização oferecerá
novas oportunidades de políticas gover-
namentais na área da educação de
adultos. Entretanto, há evidência
suficiente de que, a nível global,
movimentos sociais poderiam valer-se de
uma tradição de luta, provocando um
nível de compromisso, a este respeito,
para com e pelas camadas desfavo-
recidas.

(por exemplo, a marcenaria japonesa) e, por outro, é impossível
competir com pessoas dispostas a trabalhar muito mais horas
por um salário menor, é impossível competir com a China, que
faz dos seus presos operários a quem não se paga nada.
Assim, todos os argumentos económicos para promover a
educação de adultos, numa época em que existe o outsourcing,
como se chama ao meio de recorrer ao fundo de trabalho fora
do país, perderam totalmente o seu peso. 

Você poderá dizer-me que é sempre melhor que haja
pessoas alfabetizadas que pessoas analfabetas. Claro, mas o
nível a que eu chamaria o limiar da alfabetização é muito mais
complexo e muito mais elevado que há vinte anos atrás. Se
você me perguntar como defino alfabetização funcional, é
aprender a ler, escrever e fazer operações matemáticas. Mas,
num país tecnicamente desenvolvido, como os Estados Unidos,
tem também que saber manejar um computador – para poder
aceder à sua conta bancária, tem de saber dominar certo nível
de leitura e escrita – para poder preencher os seus impostos,
enfim é um nível de alfabetização muito mais elevado. Outro
problema é a palavra, a palavra escrita frente à imagem, que é
um confronto violentíssimo. 

Mas que saídas vê?

Eu sou bastante crítico e não sou muito optimista. Mas vejo
muitas saídas. A primeira é a presença dos movimentos sociais,
que, por natureza, acreditam no modelo de educação de
adultos. E agora estamos a experimentar na América Latina um
renascimento da educação de adultos, por esta via. Três
exemplos: 

Primeiro exemplo, em 2001, por altura da grande crise do
mundo latino-americano, que adoptou um modelo neoliberal e
que produz um desemprego imenso, os desempregados
começaram a formar movimentos sociais e, em especial, o que
se chama “Bairros de Pé” (http://www.barriosdepie.org.ar/).
Este movimento, que intervém em 18 províncias da Argentina,
faz uma multiplicidade de coisas, desde exigir emprego ao
governo – todas as 4ª feiras de tarde, vão à Praça 1º de Maio
protestar, e são milhares deles organizados; depois,
especialmente as mulheres com mais escolaridade e certos
homens, criaram salas sanitárias para ajudar mulheres a
trabalhar em pediatria, com os bebés. É preciso lembrar que a
maioria destas pessoas mora em áreas marginais da cidade e
está muito afastada dos hospitais, vivem em contextos muito
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violentos, muito complicados e onde às vezes nem há
transportes públicos. E então criaram em todos os seus locais
de vida uma micro-clínica. Estão até adoptando um modelo que
já foi utilizado na Venezuela e se chama “Sí, se puede!” (Sim, é
possível!). Este modelo, por sua vez, apoia-se em práticas
cubanas de alfabetização, dispondo de cerca de 2 a 3 mil
professores cubanos, que trabalham agora na Venezuela
graças a um intercâmbio muito importante entre Chavez e
Castro. 

Se você pudesse entrar num destes bairros marginais da
Argentina e visse o Programa “Bairros de Pé” a funcionar,
encontraria uma mãe com uma bebé e uma menina de dez
anos a estudar ao lado de um senhor de 60 anos, que está
desempregado. Isto é o renascimento da alfabetização, den-
tro de um movimento social que está a tentar  criar empregos,
e com esse renascimento existem hoje mais de 200 espe-
cialistas em educação popular a trabalhar para o “Bairros de
Pé” que estão a reconstruir os modelos de educação popular,
seguindo o trabalho de Freire e os seus próprios trabalhos.

Segundo exemplo: o Movimento dos sem Terra, no Brasil. É
o primeiro movimento sistemático de constituição de uma
reforma agrária informal, tomando as terras, quer públicas quer
privadas, que estão sem produtividade, para as dar ao
camponês que não tem terra. Integra um movimento
sistemático de educação política e tem uma capacidade de
mobilização, uma capacidade de organização prática e política
excepcionais. Além disso, também apostam na globalização,
pois já criaram com os “Bairro de Pé” um modelo de

colaboração internacional.
Terceiro exemplo. Há um filme que recomendo muito e que

se chama “The Take” ou “La Toma” (www.nfb.ca/webextension/
thetake/), onde se mostra que todas as empresas industriais
que faliram na Argentina, durante 2001, estão numa situação
de “convocatória de credores”, isto é, está nas mãos dos juizes
decidir como se vendem os produtos e como se auxiliam os
operários. Muitos destes operários ocuparam entretanto as
fábricas falidas, nãodeixaram de vender, e recomeçaram a
produzir. Como resultado, existem agora 200 cooperativas. 

Que tem a educação de adultos a ver com isto? Há operá-
rios que não têm formação de gestão, que não são capazes
teoricamente de dirigir uma empresa, então as Universidades,
no seio dos Movimentos Populares, ou até a domicílio, vão
oferecer cursos para administradores, para poderem aumentar
a capacidade técnica das empresas, para saberem reparar as
máquinas, para venderem mais ou até para fazerem “compos-
to” industrial. Uma das fábricas do filme “The Take” produz hoje
cerâmica de melhor qualidade do que a fábrica original e a
preços muito mais baratos. É possível, com um modelo
integrado político-pedagógico, fazer coisas, e há um renasci-
mento actual da educação popular, como resposta à globali-
zação. Conclusão, qual é a solução do grande dilema? Sem
vincular o estado democrático, a redemocratização da demo-
cracia e a educação democrática radical aos movimentos
sociais, não existe nenhum futuro para a educação de adultos.
Esta é a minha posição. 
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Estamos perante um dos mais recentes contributos de
António Teodoro e Carlos Alberto Torres. Estes dois
académicos e educadores (como eles próprios se

apresentam) reúnem e organizam um conjunto de textos de
autores de Sociologia da Educação, na sua maioria portugueses
mas também da América Latina e de países de língua inglesa.
Os dez capítulos estão agrupados em 3 partes cada uma delas
com 3 ou 4 capítulos que, de alguma forma, alimentam a
reflexão sobre esta temática.

Como é usual em livros deste formato (um conjunto de
capítulos de diversos autores) nem sempre é fácil sentir a obra
como um todo, em parte pela diversidade de formas de
abordagem e de focos utilizados para a explorarem. Uma tal
diversidade, que em si mesma é útil e enriquecedora, pois
permite que cada leitor organize a leitura de acordo com os
seus próprios interesses, coloca a necessidade de um esforço
dos organizadores de darem unidade ao que pode parecer
disperso e ajudando o leitor a estabelecer ligações nessa
diversidade. É o que acontece neste caso, tendo os
organizadores optado por o fazerem na introdução com a qual
nos situam na temática. Logo no segundo parágrafo,
apresentam-na como um convite para “inspeccionar as ligações
entre ficção e política em educação, tomando em consideração
a importância da noção de utopia no contexto da teoria social e
explorando novos desenvolvimentos na Sociologia da
Educação” (p. 9). São assim introduzidas algumas palavras-
chave que, por um lado, antecipam a temática (educação,
sociologia da educação, teoria social) e, por outro lado,
preparam para o modo como ela vai ser abordada ao longo do
livro, ou seja, através da exploração de diversas metáforas
(utopia, ficção, bazar) enquanto ferramentas que, por um lado,
ajudam os autores a aprofundar a reflexão sobre essas
temáticas mas, por outro lado, podem funcionar como
facilitadoras do envolvimento do leitor nessa reflexão. Estamos,
então, perante um livro que pretende contribuir para a
ampliação e aprofundamento da capacidade de leitura (e
actuação) crítica dos nossos tempos, em particular, no que se
interliga com a Educação mas que coloca o leitor num
posicionamento activo e exigente, ou seja, crítico.

Na Introdução, os organizadores desta obra situam a
educação no contexto do mundo social actual, reflectindo sobre
como as transformações sociais têm ampliado as tarefas e
papeis que lhe são atribuídos. Trazem à discussão não só as
críticas que têm sido feitas à escolarização como alguns dos
desafios que se têm apresentado à Educação (por exemplo, a
globalização e o acelerado desenvolvimento tecnológico)
alargando o âmbito dessa reflexão também ao ensino superior,
tendo sempre a preocupação de irem fazendo algum paralelo
entre o que se passa no habitualmente referido como o Mundo
Ocidental e o Terceiro Mundo (aqui com um olhar particular para
a América Latina). O interligar de ideias discutidas nesta
introdução vai desembocar nas questões que, segundo os
autores, emergem quando o optimismo vai desaparecendo das
nossas sociedades e que me parecem ser os eixos organizadores
deste livro: “Podemos viver juntos no contexto destas mudanças
impelidas pela globalização? Podem as escolas e os sistemas
educacionais responder a estes dilemas?” (p. 14).

Na primeira parte do livro, intitulada “Perspectivas para o
século XXI”, Licínio Lima dá uma atenção particular à
problemática da escolarização e da educação crítica no
contexto da globalização e da luta pela democracia. Segundo
este autor, estamos perante a mais séria crise que a escola
pública atravessou até hoje – “uma crise da sua vocação
pública, de que pouco se fala e que pouco se debate
publicamente, fazendo evacuar da escola toda a ideia de
responsabilidade e de aperfeiçoamento social, de solidariedade
e de comprometimento cívico e moral, com vista à plena
educação do Público” (p. 21) – o que torna ainda mais
fundamental a necessidade da reinvenção democrática da
escola. Os outros capítulos desta parte têm como traço comum
o de cruzarem as questões da educação com as que se
relacionam com os estados e sua governação. António
Magalhães & Stephen Stoer focam-se claramente na análise da
reconfiguração dos Estados-nação no contexto europeu
enquanto Roger Dale discute as relações entre a reforma da
governação e a reforma da educação, argumentando que a
base do estado, soberano e autónomo que a sociologia da
educação tem tomado como dado adquirido tem vindo a sofrer
uma grande erosão. 

O foco dos quatro capítulos da segunda parte é claramente
outro, aí somos postos em contacto com alguns dos mais
recentes contributos para a teoria social da educação. Em dois
deles, os autores trazem-nos abordagens teóricas menos usuais
na investigação sociológica em educação. É o caso de Ana
Maria Morais que nos apresenta a teoria desenvolvida por Basil
Bernstein enquanto uma “linguagem de descrição” e ilustra
como uma tal linguagem descritiva a tem ajudado ao longo do
seu percurso de investigação na análise sociológica e
questionamento da educação. Por sua vez, Telmo Caria afirma
adoptar “uma perspectiva multidisciplinar de intercepção entre
a Sociologia, a Antropologia e a Psicologia” para analisar e
reflectir sobre as relações entre educação, trabalho e ciência. O
objecto de investigação em que o autor se tem focado, e que
utiliza aqui como suporte da discussão, não é o ensino nem os
sistemas institucionais de formação mas sim o trabalho técnico-
intelectual – “o trabalho que melhor serve de mediador ao uso
e difusão das ciências na sociedade” (p. 111). 

Os outros dois artigos desta segunda parte do livro
partilham um interesse em Paulo Freire mas com abordagens
claramente distintas. Num deles, o autor José Eustáquio Romão
propõe-se “verificar se é possível considerar a incompletude, a
inconclusão e o inacabamento numa perspectiva sociológica,

Educação Crítica e Utopia

Perspectivas para o Século XXI

António Teodoro
Carlos Alberto Torres (Orgs)
Biblioteca das Ciências Sociais
Edições Afrontamento, 2005



isto é, buscar aplicar estas dimensões ou «faculdades»
humanas ao campo das sociedades e, mais especificamente,
ao dos sistemas educacionais” (p. 103). Por sua vez, Carlos
Alberto Torres, um dos organizadores deste livro, debruça-se
sobre Paulo Freire e Ivan Illich dando-nos conta de como, a
partir de diferentes perspectivas teóricas, eles “conceberam
uma ideia similar de mudança social radical”. De início procura
clarificar o sentido do título – Os mundos distorcidos de Ivan
Illich e Paulo Freire – e em seguida avança para o cerne do seu
texto. Começa por dar conta, de forma breve, das ideias de cada
um destes pensadores, sempre com o cuidado de as enquadrar
nos momentos históricos em que foram desenvolvidas. Passa
então para uma fase de discussão em que relembra o debate
que ocorreu nos anos 60 a partir dos dois modelos propostos
por Illich e Freire (desescolarização e conscientização) para em
seguida nos introduzir no modo como “se poderia rever e
actualizar as contribuições de Freire e Illich no contexto das
lutas pela justiça e pela democracia no quadro da globalização
no século XXI” (pg.93).

Finalmente, na terceira parte do livro, é apresentado por
Almerindo Janela Afonso um levantamento muito exaustivo do
que tem sido o desenvolvimento da sociologia da educação em
Portugal, utilizando como referência o que tem sido publicado
ou apresentado em contextos académicos. O autor procura dar
a conhecer alguns indicadores do campo da sociologia em
Portugal, situando os vários marcos desse desenvolvimento no
quadro histórico e político que o país atravessava em cada
momento. Vale a pena realçar ainda que, na secção final, se
debruça sobre os “novos contextos e processos educativos não-
escolares”. Aqui, é adoptada uma abordagem diferente da
anterior e, mais do que apresentar o percurso do que tem sido
feito, procura discutir a relação entre a “crescente visibilidade
social do campo da educação não-formal” e a crise da

educação escolar. Termina afirmando que “precisamos de uma
sociologia da educação (não escolar) que afirme a importância
dos contextos e processos de educação e aprendizagem para
além da Escola – não no sentido de deslegitimar a função da
Escola, mas sim no sentido de alargar o campo da Educação e,
através disso, contribuir também para renovar a Escola” (p.
147).

Finalmente, os dois últimos capítulos assinados por António
Teodoro e Clementina Cardoso introduzem-nos em dois dos
debates actuais desta temática: a regulação transnacional das
políticas educativas e a empreendorização da educação. O
primeiro termina defendendo a necessidade de se “adoptar
uma agenda educativa preocupada com a construção de uma
educação democrática e de cidades educadoras enformadas
pela participação e democracia” (p. 171). Já Clementina
Cardoso, no seu capítulo intitulado “Livrar a educação da
usurpação empreendedorista”, aponta como o desafio futuro
ser capaz de compreender o modo “como as novas formas de
conservadorismo e liberalismo estão a moldar as políticas, as
instituições e as relações sociais por referência a um conjunto
de princípios que no passado estiveram em oposição” (p. 178).
E tal compreensão exige analisar criticamente que significados
estão associados a conceitos tais como «escolha»,
«melhoramento», «qualidade», «participação» ou «poder».

E este livro parece ser um bom contributo para ampliarmos
essa nossa capacidade de ler criticamente os discursos e as
práticas que nos envolvem e em que nos movemos nos nossos
quotidianos.

Madalena Santos

L IVROS

Um Conceito Pouco Pacífico

A biblioteca virtual (BV) é muito
frequentemente definida como o tipo de
biblioteca que se baseia no acesso
electrónico a serviços de informação
transmitidos por via de redes e ambientes
macro, como é o caso da Internet.

Outra definição muito comum é a que
apresenta a biblioteca virtual como
aquela que disponibiliza as suas
colecções digitalizadas e os seus
sistemas electrónicos de informação
interligados com outras bibliotecas ou
sistemas. 

Assim sendo, a BV é vulgarmente
confundida com biblioteca digital (onde
os livros são apresentados após serem
reproduzidos por um scanner, ou seja,
como imagem de texto) ou com biblioteca
electrónica (onde a informação é gerada
como texto).

A Imersão dos Sentidos, entre

outros Fenómenos

A verdade é que nenhum dos conceitos
acima mencionados é fiel à natureza do
‘virtual’, que deverá ser a essência de uma
biblioteca virtual de facto. Referimo-nos a
elementos específicos que distinguem a
realidade virtual de todas as outras formas
de transmissão tecnológica: a
tridimensionalidade; a imersão sensorial
(sentir a realidade a partir do interior e não
de forma externa); o estímulo visual,
auditivo e táctil (porque não?).

Em suma, dimensão, imersão,
navegação, manipulação...e sensação.

Assim, e nestes termos, teríamos que
excluir desta categoria de biblioteca a
grande maioria das referências a BVs
que nos surgem no écran do nosso
computador numa qualquer busca pelo
ciberespaço.

Como descreveríamos uma visita a
uma biblioteca virtual? O leitor pode
visualizá-la no seu écran como uma
imagem viva. Imaginemos que abre a
porta da biblioteca, escolhe um lugar
confortável para a leitura, escolhe e
retira um livro da estante, abre o livro e...
finalmente vira as páginas e lê, vê
imagens, escuta sons.

As vantagens para o leitor são óbvias:
os livros são disponibilizados como
objectos vivos e interactivos; o leitor pode
completar a informação transmitida pelo
livro impresso, (sem o excluir), através de
um leque infindável de informações
complementares e simultaneamente
explorar outras formas de
leitura/navegação.

Ana Luisa Viseu
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TREASURES IN FULL 
(High-quality digital editions)

Tipo de biblioteca: Digital
Caracterização: Treasures apresenta livros históricos de

natureza rara, em diferentes edições para comparação,
complementados com material de apoio preparado por
especialistas.

Colecções em destaque: Shakespeare in Quarto (93 cópias
de 21 peças do autor); Caxton’s Chaucer (2 edições de
Canterbury Tales); Gutenberg Bible (2 edições muito antigas
para comparar); Magna Carta (com a respectiva tradução para
inglês); Renaissance Festival Books (253 livros sobre festivais e
cerimónias na Europa desde 1475 até 1700).

Público-Alvo: Estudantes e professores de literatura, arte,
cultura e história, bibliotecários e documentalistas, público em
geral.

ALADIN – Adult Learning Documentation
and Information Network

Tipo de biblioteca: Electrónica e Digital
Caracterização: ALADIN surgiu em 1997, após a realização

da CONFINTEA V (5º Conferência Internacional de Educação de
Adultos). Trata-se de uma iniciativa do Instituto da Educação da
UNESCO e conjunto com inúmeros centros de documentação e
informação de todo o mundo. Muito mais do que uma
biblioteca, ALADIN  é um recurso imprescindível para os
interessados na temática da educação de adultos e
aprendizagem ao longo da vida. Conta com mais de 100
membros em mais de 40 países do mundo. O seu objectivo
primordial é estabelecer uma rede de informação e
documentação sobre educação de adultos, tornando acessível
em formato electrónico e digital documentos relevantes e
informação actualizada.

Serviços em destaque: Documentos integrais (full-text);
Resumos e bibliografias; Revistas especializadas online; Redes,
projectos, conferências e bases de dados; Relatórios,
estatísticas e indicadores; Literacia, Educação popular; Centro
de Recursos Didácticos.

Público-Alvo: Estudantes e profissionais de educação e
formação de adultos, bibliotecários e documentalistas.

MINERVA–Mapping the Internet
Electronic Resources Virtual Archive

Tipo de biblioteca: Digital
Caracterização: Minerva apresenta um grande número de

documentos (colecções, relatórios, comunicações) sobre
variadas temáticas, em formato digital originalmente (‘born
digital’).

Colecções em destaque: Eleições 2000 e 2002 nos EUA;
11 de Setembro

Público-Alvo: Estudantes universitários, professores de
economia, política, relações internacionais, economistas,
políticos, jornalistas, bibliotecários e documentalistas, público
em geral.

http://www.bl.uk/treasures/treasuresinfull.html

http://www.unesco.org/education/aladin/

http://www.loc.gov/minerva/
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O Encontro EFA vai
realizar-se a 12 de
Dezembro de 2005, no
Auditório 2 da Fundação
Gulbenkian, Avenida de
Berna, Lisboa. Esta
iniciativa visa relançar e
tornar mais visível perante
os decisores e os
administradores públicos,
assim como a sociedade
portuguesa em geral, um
subsector que, apesar de
significativas inovações
recentes e de numerosas
práticas exemplares, nunca
atingiu no nosso país o peso
social e institucional que
merece, tendo em conta a
situação particularmente
gravosa da população adulta
relativamente a níveis de
escolarização e de
qualificação. 

O Encontro Nacional destina-
se a todos os
intervenientes, a diferentes
títulos, nas áreas da
Educação e Formação de
Adultos em Portugal,
nomeadamente: decisores
políticos; representantes
da administração pública
com atribuições nas áreas
da educação e da
formação – às escalas
central, regional ou local,
de organizações do 3º
Sector, de empresas, de
escolas e de outras
entidades formadoras, de
Centros de
Reconhecimentos, 

Validação e Certificação de
Competências, de serviços 
ou projectos com impacto
na educação informal de
adultos; investigadores e
académicos;
funcionários/as da DG
Educação e Cultura da
Comissão Europeia, etc.

Mais importante do que o
próprio Encontro de 12/12
é a construção da Rede
Nacional de pessoas e
organizações da Educação
e Formação de Adultos -
Rede EFA.
Para isso, é necessário ir
registando projectos e
respectivas entidades
responsáveis no site do
Encontro (em “Projectos”)
Para mais informações
visite o site:
http://www.encontro-

efa.com.pt

Encontro EFA

C ARTA N OTÍCIAS

Exmos Senhores:
A v/revista n.º 4 publica um artigo sobre uma
acção de formação sobre Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho Agrícola realizada no
âmbito do Projecto OGREASA, co-financiado
pelo Programa de Inicitiva Comunitária EQUAL.
Quem ler este artigo fica com uma impressão
errada do contributo da Universidade Aberta
(UAb), pois apenas se refere e de passagem,
que para o referido curso disponibilizou a sua
plataforma de e-learning. 
Esta breve referência é injusta perante o que
na realidade foi da responsabilidade directa
e exclusiva da UAb.
O UAb fez parte, juntamente com a AMAP, o
ISHST (na data IDICT) e a Câmara Municipal
de Castelo Branco, da Parceria de Desenvol-
vimento do Projecto OGREASA desde o seu
início (Acção 1), na Acção 2 onde foi desen-
volvido o curso online de SHSTA e ainda
continua na Acção 3, a aguardar deferimento
por parte da Gabinete EQUAL e a ser imple-
mentada nas regiões de Entre Douro e Minho
e Alentejo.
O curso de formação, na modalidade a dis-
tância e online na Web, foi na realidade orga-
nizado, preparado, desenvolvido, coorde-
nado, certificado e avaliado pela UAb.
Para o efeito a UAb: (1) elaborou os conteú-
dos de 9 dos 11 módulos de formação e
adaptou os conteúdos dos restantes 2, (2)
disponibilizou um seu quadro para tutor-for-
mador de 9 módulos e ainda do módulo pré-
vio de “sociabilização com o ambiente online
e com a plataforma de e-learning”, (3) criou e
manteve(em) na Web um site com os conteú-
dos integrais de curso, (4) criou, manteve e
dinamizou o curso SHSTA na sua plataforma
informática de gestão da formação/aprendi-
zagem IntraLearn, (5) ministrou as sessões
presenciais do curso, (6) avaliou ou projectos
finais dos e-formandos e certificou os que
terminaram o curso com aproveitamento e
finalmente (7) procedeu à avaliação pós-for-
mação da acção de formação desenvolvida.
Como se pode ver por esta, mesmo assim su-
cinta, descriminação, a acção da UAb foi muito
além da simples disponibilização da platafor-
ma de e-learning, como é referido no artigo.
Disponibilizando-me desde já para quaisquer
esclarecimentos/informações adicionais
sobre o curso online frequentado pelos técni-
cos agrícolas da Beira Interior, apresento os
meus melhores cumprimentos

Cândido Gaspar
Assessoria de Planeamento e Projectos 
da UAb




