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Este número da revista “Aprender ao Longo da Vida” é um número completa-
mente dedicado ao Encontro EFA que se realizou em Dezembro em Lisboa. Os
projectos apresentados nas reportagens desta edição foram seleccionados

pelos animadores dos respectivos eixos do Encontro EFA. Neste Encontro, algumas
centenas de pessoas intervenientes e interessadas nos domínios da Educação
procuraram fazer um ponto da situação, a nível nacional, tentando dar maior
visibilidade pública e peso social a este subsector tão essencial para a sociedade
portuguesa. Para um evento organizado por iniciativa de uma pequena associação,
como é “O Direito de Aprender”, e que teve uma participação grandemente maioritária
de organizações do 3º Sector, há que sublinhar o reconhecimento institucional
imediato e significativo que recebeu: desde o apoio vital atribuído pela Fundação
Gulbenkian, passando pelas ajudas concedidas pelo IEFP e outras entidades, até à
presença do Secretário de Estado da Formação Profissional e às comunicações do
Presidente da República e da Ministra da Educação 
Passaram-se mais de 8 meses após o Encontro e continuam a existir grandes dúvidas
e incertezas, no que refere ao futuro (próximo) da Educação de Adultos em Portugal.
Num momento em que decorre o chamado Debate Nacional sobre o Futuro da
Educação em Portugal, parece-nos então oportuno centrar este preâmbulo da Revista
numas quantas interrogações. E que nos responda quem souber. Ou nos envie novas
questões.
Porque se insiste tanto na natureza instrumental da Educação e Formação, relativa-
mente à produtividade ou à qualificação da população activa, quando se sabe que,
sem uma base sólida de cultura e de conhecimento, por parte do aprendente, não tem
grande eficácia a formação técnica ou tecnológica centrada na especialidade ou no
posto de trabalho? 
Porque se deixa de parte a Educação de Adultos de natureza informal ou não-formal,
quando se sabe serem a “porta de entrada” para todas aquelas pessoas adultas que
não procuram, de moto próprio, as actividades formais de Educação e Formação (que
são afinal as que mais necessitam e são também a grande maioria da população
portuguesa)?  
Porque se apresenta a Finlândia como exemplo a seguir e não se refere o enorme
investimento que este país tem feito na “educação popular” e na “educação cultural
de adultos” ao longo de décadas, na base de uma parceria, verdadeira e comple-
mentar, entre os poderes públicos e as organizações da sociedade civil?
Porque há sempre mais candidatos adultos para Cursos EFA do que vagas disponíveis,
quando existe uma tal dificuldade em encontrar formandos para muita da oferta de
formação existente?
Porquê a anunciada multiplicação dos CRVCC não tomou minimamente em
consideração a prática e as lições, por parte das entidades e dos projectos,
fundamentalmente oriundos da sociedade civil, que garantiram o êxito desta inovação
nos últimos 6 anos?
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Nota da Redacção

Pedimos as nossas desculpas pelo atraso significativo
da publicação deste número da Aprender ao Longo da
Vida. Uma revista como a nossa só é possível quando
existem apoios; e nos últimos tempos não tem sido fácil
angariar os apoios que viabilizem a sua produção. Para
a concretização deste número, foi fundamental o contri-
buto da Fundação Gulbenkian, que desde já agradece-
mos. Não vamos desistir, e já estamos a preparar o
sétimo número; mas é importante que todos os que nos
lêem ajudem a concretizar este projecto. Contamos
consigo.

O Direito de Aprender errou
No último número da Aprender ao Longo da Vida, no
debate sobre o ensino recorrente, uma das participantes
no debate é a Fernanda Gonçalves, da Escola Secundá-
ria Tomás Pelayo. Mas surgiu sempre referenciada como
Filomena Gonçalves.
As nossas desculpas pelo erro.

ESTE NÚMERO FOI SUBSÍDIADO PELA
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UMA INICIATIVA
CERTEIRA 
E OPORTUNA

ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

Texto Luís Leiria # Fotografias Miguel Baltazar e Paulo Figueiredo

O Encontro de Educação e Formação de Adultos, realizado no dia 12 de Dezembro na Fundação Gulbenkian
em Lisboa, foi a primeira grande iniciativa da ASSOCIAÇÃO O DIREITO DE APRENDER. Contando com a
participação de mais de 400 pessoas, o Encontro demonstrou, pela forte adesão, a oportunidade da
iniciativa, no caminho de consolidar em permanência uma Rede Nacional da Educação e Formação de
Adultos em Portugal. O desenrolar dos trabalhos demonstrou que há no país um capital rico e variado, mas
quase invisível e inaudível por quem toma (apressadamente e sem diálogo) as grandes decisões.

EN C ONTRO EFA



EN C ONTRO EFA

F oi um dia muito preenchido, com a participação do
Presidente da República (na abertura) e da Ministra
da Educação (no encerramento), com a apresenta-
ção de dez experiências no terreno, comentários,
uma mesa redonda, intervenções de especialistas.

No final, coube a Alberto Melo, como relator do Encontro,
apresentar as conclusões do que foi sendo dito ao longo do
dia por todos os intervenientes. 

“Pelos exemplos dados hoje, espero que as pessoas que
aqui estiveram possam ter construído uma imagem deste
campo vasto e diversificado que é a educação e formação de
adultos”, disse Alberto Melo, ressaltando que uma caracterís-
tica essencial da EFA é  a diversidade, reflexo de uma popula-
ção adulta muito heterogénea. 

É por isso natural que surjam experiências variadas,
diversas, como é também natural que se conclua que não há
qualquer possibilidade de uma só instituição ter o monopólio
de intervenção nesta área. “A educação e formação de adultos
não pode fazer-se sem a cooperação, a articulação, entre deze-
nas, centenas, milhares de organizações, com as suas caracte-
rísticas próprias”, sublinhou. A conclusão é óbvia: “Falámos
hoje muitas vezes na necessidade de as organizações que
intervêm neste campo se articularem cada vez mais na base de
uma rede nacional. Esperamos que este Encontro seja um
passo grande e decisivo nesse caminho.”

No Encontro defenderam-se as parcerias territoriais,
definidas em paralelo com a elaboração de um plano
territorial integrado de educação e formação de adultos, que
inclua plataformas de negociação e consenso, onde institui-
ções públicas, privadas, parceiros sociais de tipo empresarial e

associativo possam acordar num plano com o qual todos sin-
tam uma certa identificação.

Sobre o papel da escola, reconheceu-se a importância da
escola e afirmou-se que o que não se aceita é que ela assuma
o protagonismo no campo da educação e formação de
adultos. “Terá sempre um papel de parceiro, como parceiros
serão as outras organizações.” 

Uma das conclusões do Encontro foi a defesa de uma re-
criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adul-
tos (Anefa), “adaptada, ajustada aos nossos dias, certamente à
luz da experiência dos seus dois anos de actividade.” Uma
nova Anefa com um papel facilitador, porque a educação e
formação de adultos não é algo que necessite de um serviço
central a ditar ordens e encomendas, mas precisa certamente
de um serviço central, para enquadrar, e facilitar a criatividade
social, a experimentação social, sempre muito rica mas
fragmentada. A nova ANEFA deveria “reflectir qual o tipo de
concertação e de parceria necessário para, entre o sector públi-
co, o sector empresarial privado e o sector cívico solidário, eri-
girmos em conjunto, e nesta base tripartida, a educação de
adultos em Portugal em verdadeiro projecto de sociedade.” 

Considerou-se igualmente urgente a concepção e aplica-
ção – em processos de participação alargada – de um progra-
ma para o sector. Alberto Melo citou a importância da Comis-
são Europeia que “está a prever para o período 2007/2013,
para além do ‘Leonardo’, na área da formação profissional,
três grandes programas no âmbito da educação: o ‘Comenius’,
que continua para a área da escola, o ‘Erasmus’, que também
continua e é reforçado na área das universidades e o ‘Grundtvig’
para a educação de adultos, que se vê promovido de Acção

É sempre uma tarefa bastante
ingrata a de reagir a quente; é
também o inconveniente do

Encontro de um só dia, quando os
relatos se têm que fazer ao fim desse
dia e, portanto, não poderão os
presentes contar com um testemunho
exaustivo nem sequer possivelmente
muito lógico ou coerente de tudo aquilo
que se passou - que realmente foi muito
e foi bom.
Mais uma razão, sem dúvida, para
comprarem o próximo número da
Revista “Aprender ao Longo da Vida”... 

Queria começar por aquela
interrogação que o Sr. Presidente da
República se fez e nos fez: porque é
que, num país como Portugal, nunca foi
dada prioridade política a esta área da

educação de adultos, da educação e
formação de adultos? 

Algumas respostas se foram dando
ao longo do Encontro, mas uma delas, e
aquela que nos diz mais respeito, como
actores e agentes nestes sectores, é a
falta, a ausência, de um movimento
social forte, visível, que tenha realmente
capacidade de influenciar decisões
políticas, de se mostrar e provar a sua
relevância, como interlocutor
incontornável, na concepção, execução,
avaliação de políticas de educação de
adultos. Isto significa que o nosso sector
terá, certamente, que se organizar
nesse sentido, não só para efeitos de
política nacional, mas também porque já
existem, nos países parceiros da União
Europeia, organizações que, a nível

4 APRENDER

Intervenção, na íntegra, de ALBERTO MELO

como relator do Encontro na Sessão de

Encerramento, com a presença 

da Ministra da Educação.

FALTA UM MOVIMENTO SOCIAL FORTE, 
QUE TENHA CAPACIDADE DE INFLUENCIAR 
POLÍTICAS
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(dentro do Programa “Sócrates”) a programa autónomo.” A
Comissão reconhece assim formalmente a autonomia da edu-
cação de adultos, na medida em que lhe dedica um programa
específico. 

O programa para a EFA deveria, ainda, inspirar-se em
iniciativas europeias como o “Leader”, para o desenvolvimen-
to rural, ou o “Equal”, na área da acção social, programas
pensados para serem geridos de uma forma descentralizada,
mas na base de um plano de acção local, previamente acor-
dado e negociado por parcerias territoriais.

Responder a um mistério
O Encontro foi aberto por Alberto Melo, que se dirigiu a

um auditório quase cheio. Apesar de algum nervosismo, o
clima predominante era de muita alegria, por ter sido possível
reunir uma audiência tão importante para discutir a Educação
e Formação de Adultos. Depois dos agradecimentos protoco-
lares, Alberto Melo começou por lembrar a extinção da Agên-
cia Nacional de Educação e Formação de Adultos (Anefa), em
2002, que considerou um “crime institucional”. E justificou:
“Nunca, nos 40 anos de vida profissional, eu tinha encon-
trado uma instituição pública em que, numa situação de
precariedade constante, tão poucos tivessem produzido tanto
e tão bom, em tão pouco tempo. Um desses produtos era a
revista Saber+, que sofreu o mesmo destino de extinção”.

A revista encontraria uma sucessora nesta Aprender Ao
Longo da Vida, por iniciativa do actual presidente da Associa-
ção, Rui Seguro. A ideia foi dar continuidade a um projecto
que não podia morrer, o de uma revista específica da
educação e formação de adultos em Portugal, como meio de

nacional, representam todo este
movimento de educação e formação de
adultos e com as quais não podemos
dialogar, porque não temos ainda,
realmente, uma estrutura a essa
dimensão. Outro factor, que explica esta
marginalidade, será certamente o facto
de se tratar de um campo relativamente
indefinido, de fronteiras flexíveis, difíceis
de traçar com muito rigor; daí resulta,
muitas vezes, não haver, da parte dos
poderes públicos, realmente, uma ideia
clara do que seja a educação e
formação de adultos, e daí não ser
considerada como uma área objecto de
políticas e programas específicos. 

Ao longo do dia, fomos procurando
desenhar este mapa; para isso, tinham
sido anteriormente traçados, definidos,
cinco grandes eixos em que ocorre,
acontece, educação e formação de
adultos - nos centros de
reconhecimento, validação e certificação
de competências,  em contexto escolar,
em contexto de trabalho, em contexto

territorial e em contexto informal. Pelos
exemplos dados hoje, espero que as
pessoas que aqui estiveram possam
recolher ou ter construído uma imagem
deste campo vasto e diversificado que é
a educação e formação de adultos.
Precisamente, uma das suas
características essenciais é a
heterogeneidade, a diversidade, o que a
distingue, certamente, de graus ou
níveis de educação oferecidos a outros
níveis etários, como o pré-escolar, o
básico, o secundário ou o universitário
que apresentam uma certa unidade,
uma certa homogeneidade. É isso que
faz a sua riqueza, e é isso que faz
também a sua fraqueza, no sentido de
mais dificilmente poder ser pensado
este sector como um objecto real de
política pública. Ora, essa diversidade,
essa heterogeneidade, são
precisamente o reflexo de uma
população adulta, que também
(felizmente, pois é isso que faz a riqueza
das nações e das populações) é muito

diversa. E daí que um dos princípios
fundamentais na educação e formação
de adultos seja o de procurar ajustar-se,
o melhor possível, às características
próprias de cada uma das pessoas que
temos à nossa frente e com quem
pretendemos trabalhar. 

Nesta perspectiva de ajustamento,
de adequação a cada pessoa, e por
vezes também a cada grupo social ou a
cada território, é natural que surjam
realmente experiências de uma enorme
variedade, de uma grande diversidade,
como é também natural e óbvio que se
conclua (como aqui muitos de nós
concluímos) que não há qualquer
possibilidade de uma só instituição, de
uma só organização, ter o monopólio de
intervenção nesta área. Esta área é,
fundamentalmente, uma área de
investimento – cívico e profissional, e
até afectivo - para uma gama
variadíssima de organizações e
instituições. A educação e formação de
adultos não pode, de facto, fazer-se sem
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informação e como instrumento para a construção de uma
rede entre os intervenientes do sector. A associação O Direito
de Aprender nasceria para sustentar a revista, mas acabaria por
expandir os seus horizontes: “Nos seus dois anos de vida já foi
responsável por três produtos importantes para a educação e
formação de adultos em Portugal: cinco números da revista, o
site www.direitodeaprender.com.pt e a co-organização deste
Encontro Nacional”, observou.

Alberto Melo apresentou como o principal objectivo do
Encontro elucidar um grande mistério da sociedade portugue-
sa: num país com as piores estatísticas relativamente à escola-
rização, às qualificações e aos índices de literacia da sua popu-
lação adulta, por que razão não houve nunca uma política
pública coerente e sustentada em matéria de educação de
adultos? E adiantou uma possível resposta: a ausência de um
real movimento social com força suficiente para exigir e
participar na concretização de uma tal política. Por isso, apre-
sentou o Encontro como uma “rampa de lançamento” para
construir esse movimento social, “através de uma plataforma
comum de informação, de comunicação, de reforço mútuo,
de representatividade interna e externa, de debate, de inter-
pelação aos poderes públicos e de diálogo com eles.” 

A capacidade de organização foi a prioridade escolhida
por Alberto Melo para futuro próximo. Organização ao nível
das próprias entidades e agentes de terreno, para criar uma
rede nacional que propôs que começasse a ser construída a
partir do próprio Encontro. A partir dela, disse Alberto Melo,
poderá então trabalhar-se para assegurar um segundo nível de
organização que garanta espaços de partilha e de negociação
entre o sector público, o sector empresarial e o sector cívico e

solidário, para fazer da educação e formação de adultos um
verdadeiro projecto de sociedade.

Uma estratégia de aperfeiçoamento da democracia
O presidente Jorge Sampaio, o orador seguinte, começou

por sublinhar a importância que atribui ao desenvolvimento
da educação ao longo da vida: “Fiz da educação uma priori-
dade dos meus mandatos porque acredito que é fulcral para a
qualidade da democracia e para o desenvolvimento.” Esta
prioridade levou Jorge Sampaio a conhecer de perto um gran-
de número de situações educativas que envolviam adultos. “A
mensagem que deixarei aqui decorre, em grande parte, do que
aprendi com essas situações”, sublinhou.

Citou algumas experiências interessantes de certificação de
competências, “um processo extremamente inovador” e disse
acreditar que o acesso de todos ao longo da vida à educação é
um direito e é, também, uma condição de progresso do país.

“A mundialização e a evolução tecnológica exigem contri-
butos importantes da educação e da formação, quer no que
diz respeito ao trabalho, quer em tantos outros aspectos. Os
cidadãos necessitam de adquirir permanentemente novas
competências para compreenderem o mundo e para trabalha-
rem. O país precisa de pessoas com capacidade de iniciativa e
inovação, e precisa de mais ciência e de mais cultura”, su-
blinhou, afirmando acreditar no papel da educação de adul-
tos como instrumento em todas as dinâmicas que visem a
democracia local participativa, a elevação da qualidade de
vida, o desenvolvimento territorial sustentável, a inserção de
pessoas excluídas ou em risco de exclusão, entre outras.

Jorge Sampaio passou então a transmitir algumas preocu-

a cooperação, a articulação, entre
dezenas, centenas, milhares de
organizações, com as suas
características próprias, cada uma mais
apropriada do que outra para intervir em
determinado território, com determinado
grupo social ou tipo de pessoas com
quem prevê trabalhar. 

Repito, pois, que esta variedade é,
no fundo, uma das especificidades da
educação e formação de adultos. Face a
esta variedade, há necessidade, e isso
foi aqui sublinhado várias vezes, de
procurar vias e instrumentos de
convergência, certamente, de coerência,
de articulação; e, nesse sentido,
falámos hoje muitas vezes na
necessidade de as organizações que
intervêm neste campo se articularem
cada vez mais na base de uma rede
nacional. Esperamos que este Encontro
seja um passo grande e decisivo nesse
caminho. 

A necessidade, como disse, de
contextualizar a educação e formação

de adultos é fundamental neste domínio
e, certamente, que teremos de pensar
em dois tipos de instrumentos
essenciais ao desenvolvimento, ao
fortalecimento, do sector de educação e
formação de adultos. Por um lado, como
se afirmou frequentemente,
apresentando-se até alguns exemplos,
um instrumento fundamental, a agência
fundamental neste campo será, sem
dúvida, a parceria territorial de
educação e formação de adultos. O
trabalho terá que ser feito,
essencialmente, a nível territorial;
porque a contextualização é
fundamental, será necessário identificar
todas as entidades, organizações e
instituições que têm um papel a
desempenhar nesta área da educação e
formação de adultos, procurando que se
criem, que se reforcem, que se
consolidem, parcerias territoriais de
educação e formação de adultos. Estas
parcerias deverão ser fundadas, criadas,
definidas, em paralelo com a elaboração

de um plano territorial integrado de
educação e formação de adultos, que
deverá surgir como resultado de
negociações, articulações, de diálogos,
de convergências e divergências a nível
territorial. É, de facto, vital, para o
sucesso de uma estratégia de educação
e formação de adultos, no nosso país,
conseguir criar-se estas plataformas de
negociação e consenso, onde
instituições públicas, instituições
privadas, parceiros sociais, instituições
privadas de tipo empresarial,
instituições privadas de tipo associativo,
à volta de uma mesma mesa, possam
acordar num plano com o qual todos
sintam uma certa identificação. Um
plano que, em seguida, seja
implementado também em parceria,
porque, se estamos a trabalhar,
prioritariamente, no sentido da inserção
social e da transmissão e aquisição de
competências de base, certamente que
fará todo o sentido haver parceiros que
possam oferecer, disponibilizar estágios

EN C ONTRO EFA



pações e aqueles que considera serem os desafios relaciona-
dos com a educação de adultos.

A primeira preocupação foi constatar que a EFA não tem
sido objecto de uma política pública persistente, articulada,
ajustada, coerente, abrangente, apesar de mencionar “as
numerosas experiências positivas realizadas, destacando a
acção da ANEFA, “criada em 1999 com uma perspectiva inter-
ministerial, que permitiu o desenvolvimento de iniciativas
inovadoras que, segundo sei, chamaram a atenção de nume-
rosos especialistas internacionais.”

Os desafios deixados por Sampaio foram quatro:
– Desenvolver uma política consistente de educação de

adultos, à semelhança do que se passa em vários países
europeus. “É preciso uma grande mobilização de vontades
e recursos para que as metas que o Governo definiu recen-
temente para este sector no Programa Novas Oportunida-
des sejam alcançadas.”

– Conhecer, avaliar e acompanhar as inovações em curso

nesta área. “Apesar do desaparecimento da ANEFA,
algumas medidas lançadas por este organismo têm persis-
tido e mostrado a sua oportunidade e relevância, embora
sempre naquela situação a que as condenam a pouca visi-
bilidade social. É o caso, de várias iniciativas de educação
de adultos e dos Centros de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências, que são um caso de sucesso...
Este parece ser o caminho para que um número cada vez
maior de pessoas procure processos de formação.”

– Redefinir a missão das instituições educativas, de modo a
que estas se assumam como centros de aprendizagem e
formação ao longo da vida. “Centros integrados nas co-
munidades locais com capacidade para responder a
necessidades do desenvolvimento e às expectativas das
pessoas, independentemente da sua idade ou do seu per-
curso académico.” Mas Sampaio alertou que é preciso que
as respostas não sejam decalcadas de modelos escolares,
onde muitos dos candidatos à formação tiveram uma má
experiência. 

– Articular sistemas e instituições de educação e de for-
mação, estabelecer parcerias, envolver os diversos actores e
criar sinergias. “Hoje muitas destas instituições vivem de
costas viradas umas para as outras havendo muitas opor-
tunidades perdidas e recursos desaproveitados.” 
A mensagem final de Jorge Sampaio foi: “considero a edu-

cação ao longo da vida uma estratégia de aperfeiçoamento da
democracia, de promoção da igualdade de oportunidades, de
combate à exclusão social e de fomento do desenvolvimento
das nossas sociedades. É, por isso, que estou, com muito
gosto, aqui convosco. Desejo-vos um bom trabalho!”

de trabalho em situação real; como é
também necessário que as escolas (de
todo o tipo, incluindo as profissionais)
façam parte destas parcerias territoriais. 

Foi também hoje dito, e redito, que a
escola tem um trabalho muito
importante na área de educação e
formação de adultos, até para se auto-
reformar, até para melhorar o seu
desempenho, e não só em relação a
adultos, como também no trabalho
corrente com os “seus” grupos etários. A
escola tem aqui, sem dúvida, um papel
importante, mas o que ninguém na sala
terá reconhecido ou aceite é que ela
assuma o protagonismo no campo da
educação e formação de adultos. Terá
sempre um papel de parceiro, como
parceiros serão as outras organizações,
muitas delas já com muitos anos de
experiência nesta área e com as quais a
escola poderá aprender algo
relativamente às metodologias
específicas, aos processos específicos,
de educação de adultos e às quais a

Considero a educação ao longo da vida
uma estratégia de aperfeiçoamento da
democracia, de promoção da igualdade
de oportunidades, de combate à
exclusão social e de fomento do
desenvolvimento das nossas sociedades.
JORGE SAMPAIO

AO LONGO DA VIDA 7
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escola poderá também transmitir muito
dos seus saberes-fazer, dos seus
recursos, das suas capacidades e
competências. 

Também sublinhámos aqui o papel
insubstituível das organizações de
terreno e que trabalham nesta área a
vários títulos. Creio que ressalta do que
foi dito e debatido que, se estamos
agora, e esperamos estar, num ponto de
novo arranque para a educação e
formação de adultos, esse novo
arranque não pode nascer do zero, esse
novo arranque terá que se enraizar no
que já foi construído. Para isso, há que
saber consolidar o que de bom,
efectivamente, já foi feito, e está a ser
feito, em todos os pontos do país,
muitas vezes, através de pequenas
organizações invisíveis, de projectos
escondidos pelo país fora, sem qualquer
visibilidade e vivendo frequentemente,
como se disse e repetiu, na
marginalidade e em situações de muita
dependência, constantemente forçados

a superar obstáculos de vária ordem,
sobretudo financeiros, mas não só.

Para que as parcerias tenham lugar
e para que as organizações com grande
experiência neste campo e com um
trabalho bem ajustado a determinados
tipos de participantes, (geralmente os
mais desfavorecidos) desempenhem
cabalmente o seu papel - um papel, a
meu ver, incontornável neste processo –
é por todos nós reconhecida a
necessidade de um enquadramento
institucional e político mais propício à
educação e formação de adultos em
Portugal. Foi dito, por exemplo, que esta
é a área mais crítica do nosso sistema
de educação e formação ao longo da
vida e que necessitamos certamente de
algumas decisões muito corajosas neste
domínio. Não temos dúvida que procurar
e encontrar algumas soluções
apropriadas para a educação e
formação de adultos passará sempre
pelo reconhecimento claro da
especificidade do sector. Trabalhar com

adultos não é o mesmo que trabalhar
com jovens ou trabalhar com crianças.
Trabalhar com adultos exige processos,
metodologias, conteúdos, materiais e
estruturas específicas, e em geral
exclusivas, da educação e formação de
adultos. 

Uma pergunta que hoje se fez foi:
será que os actuais poderes políticos vão
manter aquilo que os dois governos
anteriores fizeram, ou desfizeram, ou
pretendem retomar uma orientação mais
valorizadora da educação e formação de
adultos, como a que foi adoptada entre
1995 e 2002? Eis uma pergunta que
ficou no ar. Respostas foram dadas,
reivindicou-se, de certo modo, uma
recriação da ANEFA, adaptada, ajustada
aos nossos dias, certamente à luz da
experiência dos seus dois anos de
actividade. Como eu disse, de manhã e
repito agora, nos meus 40 anos de vida
profissional nunca vi, efectivamente, um
serviço público com tão poucos recursos
fazer tanto e tão bem, em tão pouco

A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, e o
Secretário de Estado do Emprego e da Formação
Profissional, Fernando Medina, foram à sessão de

encerramento do Encontro EFA, tendo a Ministra afirmado
que a presença de dois membros do governo não era mera-
mente simbólica: “Viemos aqui aprender e também relatar o
que vai ser a orientação política nesta matéria.”

A Ministra reconheceu que o problema da educação de
adultos há 30 anos era o problema o analfabetismo. Hoje,
não estando este completamente resolvido na sociedade por-
tuguesa, tem contornos muito diferentes. O desafio que se
coloca hoje a Portugal, para além de concluir a resolução do
analfabetismo, é encarar o problema da elevação dos níveis de
qualidade de toda a população. E a circunstância, talvez mais
estranha, mas também mais difícil no caso português, diz
Maria de Lurdes Rodrigues, é que o problema da qualificação
dos adultos decorre de duas circunstâncias muito diferentes.
“Por um lado, decorre do nosso passado histórico, que
impediu milhares de hoje adultos terem acesso à escola e a
terem um percurso normal de qualificação.” E o problema do
insucesso escolar actual, que nos últimos vinte, dez anos, atira
para o mercado de trabalho jovens sem qualificação.

EN C ONTRO EFA

MARIA DE LURDES RODRIGUES 
no encerramento do Encontro EFA

O QUE É A  INICIATIVA 
NOVAS OPORTUNIDADES
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A Ministra passou então a apresentar a Iniciativa Novas
Oportunidades, que tentou sistematizar em seis características.

A primeira é cortar, ou pelo menos minimizar, o fluxo do
insucesso escolar que todos os dias faz chegar ao mercado de
trabalho jovens sem o 9º ano, ou que passaram pelo secundá-
rio sem o terem concluído. “Precisamos de inverter esta ten-
dência. Aquilo que pretendemos fazer é, em primeiro lugar,
diversificar as ofertas formativas. Precisamos aumentar os
cursos profissionais. Precisamos de renovar os cursos tecnoló-
gicos e, em todas estas áreas de ensino, fazer crescer a procura
por parte dos jovens destas ofertas formativas; e, sobretudo,
precisamos de aumentar, de melhorar os resultados obtidos
na frequência destes cursos.”

A segunda característica desta iniciativa é o que Maria de
Lurdes Rodrigues designou como as novas oportunidades
para concluir com êxito um qualquer nível de ensino para
populações de adultos. O essencial das medidas é a criação e
a generalização dos Cursos EFA, dos Centros RVCC e dos
Cursos de Especialização Tecnológica. Para isto será necessária
a criação destas ofertas formativas num leque amplo de
instituições e de tipologia de instituições.

Este aspecto leva à terceira característica das Novas Opor-
tunidades: as parcerias e o envolvimento de instituições parti-
culares e cooperativas na execução do projecto. “Necessitare-
mos de envolver na concretização do programa as escolas
básicas e secundárias, a rede de escolas que é a talvez a maior
rede para as ofertas formativas, as escolas profissionais, os
centros de emprego e de formação, as instituições de ensino
superior e as outras instituições particulares e cooperativas
que já operam no terreno.”

O quarto traço é a articulação estreita entre o Ministério da
Educação e o Ministério do Trabalho. “Diria que cabe aos dois
ministérios a definição dos referenciais e a definição das
orientações programáticas.” Vão ser também estes dois minis-
térios os responsáveis pela gestão da rede de ofertas formati-
vas e o apoio às instituições da rede pública e privadas e às
instituições escolares ou instituições de formação que quei-
ram desempenhar um papel na execução destas ofertas
formativas.

Uma linha bastante importante neste programa é o
financiamento para apetrechamento dos espaços das escolas
públicas em espaços de formação adequados às novas exigên-
cias pedagógicas, como sejam as oficinas e os espaços labora-
toriais. O risco muitas vezes apontado do envolvimento das
escolas tradicionais num programa deste tipo é o risco da
excessiva escolarização destas programas, que visam sobretu-
do a qualificação dos adultos. “Esta rede alargada de espaços
oficinais e laboratoriais irá permitir um ensino menos retó-
rico e um ensino experimental mais centrado no saber fazer.”

Para terminar, Maria de Lurdes Rodrigues abordou a
questão da avaliação. “Será instituído um sistema de monito-
rização e acompanhamento tanto dos processos como dos
resultados que permita inflectir, intervir, ajustar e adequar
aquilo que é o espaço de intervenção do governo e das insti-
tuições públicas nesta matéria.”

A Ministra terminou afirmando: “É de facto muito ambi-
cioso, mas o que penso é que a nossa ambição tem de ser à
medida dos nossos problemas. E o problema tem uma dimen-
são que sem uma ambição equivalente não conseguiremos
resolver.”

tempo. E o “prémio” que recebeu foi a
extinção – um verdadeiro “crime
institucional”! Pretende-se, de facto, uma
nova ANEFA, a quem se pediu um papel
facilitador, considerando que a educação
e formação de adultos não é
fundamentalmente algo que necessite
de um serviço central a ditar ordens e
encomendas, mas precisa certamente
de um serviço central, capaz de
enquadrar, capaz de facilitar a
criatividade social, a experimentação
social, sempre muito rica mas
fragmentada, vivendo sempre em
precariedade constante. Portanto, essa
nova ANEFA deveria, reflectir, dentro
deste papel facilitador, qual o tipo de
concertação e de parceria necessário
para, entre o sector público, o sector
empresarial privado e o sector cívico
solidário, erigirmos em conjunto, e nesta
base tripartida, a educação de adultos
em Portugal em verdadeiro projecto de
sociedade. 

Para além de uma estrutura

específica, que realmente se considera
necessária para revitalizar a área da
educação e formação de adultos, não
temos dúvida de que urge também a
concepção e aplicação – em processos
de participação alargada – de um
programa igualmente específico para
este sector, e aí creio que a Comissão
Europeia nos indica a boa direcção. A
Comissão Europeia está a prever para o
período 2007/2013, para além do
“Leonardo”, na área da formação
profissional, três grandes programas no
âmbito da educação: o “Comenius”, que
continua para a área da escola, o
“Erasmus”, que também continua e é
reforçado na área das universidades e o
“Grundtvig” para a educação de adultos,
que se vê promovido de Acção (dentro
do Programa “Sócrates”) a Programa
autónomo. Vemos, assim, como a
Comissão reconhece formalmente a
autonomia da educação de adultos, na
medida em que lhe dedica um programa
específico, não o integrando em

qualquer dos outros programas ligados
a estabelecimentos de ensino. 

Além disso, o programa nacional para
a educação e formação de adultos
deveria, por certo, inspirar-se em algumas
iniciativas europeias que tiveram grande
sucesso em Portugal, encontrando-se até
na génese de muitas organizações e
associações locais que hoje trabalham, e
muito, na área da educação e formação
de adultos, programas como o “Leader”,
para o desenvolvimento rural, como a
“Equal”, na área da acção social, isto é,
programas pensados para serem geridos
de uma forma descentralizada, mas na
base de um plano de acção local,
previamente acordado e negociado por
parcerias territoriais, programas que se
executam na base de contratos
plurianuais, assegurando a tal
estabilidade e continuidade de que muito
se falou aqui e que tão necessárias são
ao bom desempenho e à eficácia de
todos os processos de educação e
formação de adultos. 
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F ernanda Marques começou por fazer um convite a
todos os que estavam na sala para dizerem basta ao
conformismo. “Penso que chegou a hora de agir-
mos”. E explicou: “Normalmente temos a tendência
de primeiro pensar no caminho, colocar os perigos

todos, equacionar tudo, e às vezes fazemos essa análise tão
bem feita que quando vamos começar a caminhar já não há
caminho para fazer. Acho que chegou a hora de realmente
conseguirmos fazer aqui algum trabalho de síntese do
caminho e das experiências que fizemos até hoje.” 

Para Fernanda Marques, o que unia todos os presentes, na

diversidade de projectos apresentados, de intervenções, de
eixos, é a procura da felicidade.  “O que nos une é que todos
nós intervimos socialmente no sentido de induzir factores
que possibilitem às pessoas, às comunidades onde elas estão
inseridas, ser mais felizes e ter maiores níveis de bem estar.” É
a partir desta definição que se podem articular esforços, fazer
sínteses de experiências e programar acção conjunta. 

A outra reflexão deixada por Fernanda Marques foi sobre
a marginalidade a que é votada a EFA. “No fundo, somos
sistematicamente marginais a este grande sistema, à adminis-
tração, aos governos.” A relação com o sistema, define, é um

CHEGOU A HORA
DE AGIRMOS

MESA REDONDA

EN C ONTRO EFA

Moderada por Marta Ferreira, da Direcção Geral Educação e Cultura da Comissão Europeia, a mesa
redonda “Prospectivas da Educação e Formação de Adultos” contou com a participação de Fernanda
Marques, da Associação Nacional para o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências,
de Rui Canário, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa e de Licínio Lima, da
Universidade do Minho.
Texto Luís Leiria # Fotografias Miguel Baltazar e Paulo Figueiredo



jogo de toca e foge. “Quando é preciso falar da educação de
adultos tocam, quando já não é preciso falar, fogem. E en-
quanto eles fogem nós desesperadamente, no terreno, con-
tinuamos a trabalhar, fazemos das tripas coração. Acho que
também aqui temos que dizer um ‘basta’”. Fernanda aponta
para a necessidade de exigir que a educação de adultos deixe
de ser considerada marginal no sistema da educação e forma-
ção de adultos ou no sistema de educação em Portugal. “É
preciso pensar numa estrutura autónoma, estratégica que con-
temple as diversas áreas de intervenção da educação de
adultos”. Nela, as experiências desenvolvidas poderão ser sin-
tetizadas e é preciso que haja indicadores precisos que
garantam a continuidade do trabalho a partir de 2007. 

Por outro lado, a marginalidade também precisa de ser
rompida deixando para trás o sentimento do sentido de sacri-
fício, do sentido de quem já fala de todas as dificuldades
como se fossem perfeitamente normais no neste trabalho de
intervenção social em prol do desenvolvimento das comuni-
dades e das pessoas, um trabalho tão difícil, penoso e sacri-
ficado. 

Por último, Fernanda Marques destacou a questão da
dependência. Para ela, é preciso exigir novas formas de orga-
nização, de estruturação e de financiamento das intervenções
para estabilizar uma rede e pensar em falar a uma só voz na
questão das reivindicações e das políticas para a EFA. 

Evolução, no essencial, é negativa
Rui Canário propôs-se fazer um balanço retrospectivo

sobre a educação de adultos, que lhe desse a base para uma
reflexão prospectiva. Citou um texto de Licínio Lima que se
pode sintetizar numa ideia: “nos últimos 30 anos vivemos,
em termos de educação e de formação de adultos, um
processo de deslocação de uma lógica de ‘educação popular’
para uma lógica de ‘gestão de recursos humanos’. Isto é, a
educação e formação de adultos está, cada vez mais,
subordinada a uma lógica de racionalidade económica e a
uma lógica de mercado e menos a uma lógica de educação
popular.”

Para Rui Canário, esta opção correspondeu a uma política
deliberada. “Tem havido uma política, é esta, que se acentuou
depois da adesão de Portugal à União Europeia.” Os fundos
comunitários que representam um recurso, e, ao mesmo
tempo, um constrangimento, contribuíram para a realização
de escolhas que muitos não fizeram. 

Por isso, Rui Canário considera a evolução, no essencial,
como negativa. 

O alemão FRANK-ULRICH SEILER, a viver em
Portugal há 20 anos, tem trabalhado com
comunidades africanas. Bibliotecário de for-

mação, é activista na
associação cultural do
Seixal Khapaz, destinada
a jovens e adultos com
idades entre os 14 e os
26 anos. “Pegámos no
Rap e através dele fala-
mos do passado destes
jovens e respectivos pais,
das suas origens”,
explica. “A seguir ao Rap,
começámos a trabalhar
na área do Hip-Hop.
Temos um estúdio onde
tratamos a parte técnica,
mas também onde
definimos os conteúdos.”

No início, Frank foi convidado para construir
uma afroteca, da qual cuida recorrendo a diver-
sos suportes, mas o entusiasmo por esta
proposta conduziu-o a um trabalho mais vasto.
“A música, o batuque, é uma identidade
africana em todo o mundo e estes jovens, que
ajudam a encher as cadeias portuguesas, têm
poucas alternativas: ou levam um tiro, ou vão
presos. Por isso, procuramos ter uma relação
estreita com a escola que eles frequentam, por-
que é raro encontrar um professor que trabalhe
com africanos que saiba manter a comunica-
ção, e essa incapacidade leva os jovens a sen-
tirem-se reprimidos. Por isso, o Hip-Hop é um
incentivo à reflexão mais profunda sobre aquilo
que se está a passar aqui. Penso que seria
muito importante que os africanos tomassem
consciência do seu papel e da importância de
aprenderem para não serem permanentemen-
te marginalizados e explorados. No fundo,
existe uma visão do africano negro muito se-
melhante à existente na era colonial”. 
Este formador alemão afirma que, apesar de
trabalhar com jovens, também gostaria de o
fazer com adultos, área em que se sente pouco
informado relativamente ao que é feito em
Portugal. Além disso, “este encontro permite-
nos fazer contactos e tentar ver com outras
associações e ONGs a possibilidade de se
realizarem projectos conjuntos. Muitas vezes,
estes encontros dedicam-se a reflectir, mas
talvez devessem também chegar à prática e
estabelecer modos de existir uma relação entre
a reflexão e a prática”, conclui.

Este encontro 
permite-nos fazer contactos

Independentemente das definições que aqui
possam surgir, aquilo que nos une é que todos
intervimos socialmente no sentido de induzir
factores que possibilitem às pessoas, às
comunidades, serem mais felizes e terem maiores
níveis de bem estar.
FERNANDA MARQUES
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Passando a discutir o futuro desejável, Rui Canário aponta
para uma educação e formação de adultos que tenha como
referência o modelo de educação popular. Para explicar o que
quer dizer, Rui Canário recorreu a um artigo publicado em
1977 por Alberto Melo na revista francesa Education
Permanente, com o título A educação dos adultos será obra dos
próprios adultos, que aponta para uma concepção de carácter
emancipatório.

Trata-se de um programa que se pode traduzir em três
planos: num plano filosófico, pela superação de uma lógica de
alienação para uma lógica de expressão de si. Num plano
económico, significa passar de um sistema social baseado no
lucro, na mercadoria, na exploração do trabalho, para uma
associação livre de produtores que usa ferramentas e modos
de organização conviviais (para utilizar a terminologia de
Ivan Illich). No plano político, significa passar de uma lógica
de heteronomia para uma lógica de autonomia, em que a
educação de adultos é obra das próprias pessoas e
portanto coincide com modalidades de autogo-
verno, o que corresponde a um terceira referência
histórica no campo de formação de educação de
adultos - o princípio da participação.

Rui Canário lembrou que em todo o século
XX em Portugal é possível encontrar exemplos de
tradução prática destas grandes orientações de
uma educação popular, autónoma, virada para a
emancipação social e baseada numa perspectiva
criativa da pessoa humana. Na Monarquia Cons-
titucional, todo o movimento operário e associa-
tivo que vem do séc. XIX e tem essa tradição. Na
1ª República e também durante a Ditadura Fas-
cista, o movimento cooperativo fundado por
António Sérgio, mas também outros movimen-
tos, como os cineclubes, que eram expressões
associativas do que pode ser uma educação popu-
lar. “É possível encontrar nesse regime muitas
manifestações autênticas disto que chamamos educação
popular e que não é nenhuma utopia”. Também no regime
democrático constitucional não têm faltado exemplos de
iniciavas que se podem integrar neste paradigma. “Mas o
‘período de ouro’ da educação popular em Portugal ocorreu
no regime de 74/75, e nessa altura houve pessoas como o
Alberto Melo e a Ana Benavente que tiveram um papel impor-
tante. Ele consistiu em, do ponto de vista do poder público,
utilizar esse poder como um poder facilitador da iniciativa
popular de base.” Foi dessa memória e desse património que
o país se afastou para chegar à situação actual.

Rui Canário não concebe que o futuro da educação de
adultos, entendida como educação popular, possa ser tutelada
e da iniciativa do Estado. “Isso seria uma contradição nos seus
próprios termos. O que o Estado e o poder público podem
fazer é ter um papel facilitador.” Julga que é fundamental
haver uma separação de águas entre o que é da iniciativa do
Estado e o que é a iniciativa autónoma, que tem que ser
sustentada por movimentos sociais. “De certo modo, aquilo
que está em causa é tentar inverter a orientação que se tornou
dominante nestes últimos 30 anos.”

“O caminho a seguir está sinalizado com a realização

deste Encontro, com a publicação da revista Aprender ao longo
da vida e com a possibilidade de as pessoas organizarem e
darem sequência à ideia da construção de uma rede que não
fique confinada às fronteiras nacionais.” 

Finalmente, qual o papel dos poderes públicos? Eles têm
um papel decisivo, que é o de saber como aproveitar de uma
maneira mais útil os recursos dos fundos comunitários, sem
que se transformem num constrangimento que acabe por
ditar políticas. 

Outro alerta deixado por Rui Canário é o não reduzir a
educação e a formação de adultos aos públicos pouco escola-
rizados. “A educação e a formação de adultos não são pensa-
das, ou não devem ser pensadas, para colmatar um défice. A
educação e a formação de adultos é algo que não é para
pessoas pouco escolarizadas, essa é, apenas, uma das suas
vertentes, mas não é isso que dá pertinência à educação e
formação de adultos.” 

Rui Canário apontou ainda para a importância da cons-
trução de políticas territoriais integradas que constituíram
referências em determinados momentos. “Algumas das coisas
que hoje são consensuais, a importância dos cursos EFA ou a
importância dos centros RVCC, não foram pensadas no vazio.
Foram pensadas em articulação com outras medidas, como
por exemplo os Clubes Saber Mais, como os Organizadores
Locais de Educação e Formação e, portanto, tinham uma
dimensão territorial que se lhe for retirada reduz tudo à
qualificação individual de recursos humanos.” 

Sobre a ANEFA, Rui Canário disse que alguns esperavam
mais dela, mas a sua própria criação representou efectiva-
mente um passo positivo, destacado pelo próprio Presidente
da República e por Alberto Melo na abertura do Encontro. “Se
estivermos de acordo com isso, há que retirar consequências,
porque se o governo que criou a ANEFA a deixou, de alguma
maneira, numa situação frágil e à beira do abismo, porque
estava numa situação de instalação, o Ministro David Justino
deu o passo em frente. Nós, agora, vamos ficar a chorar
lágrimas de crocodilo?” A questão está nas mãos dos actuais
responsáveis políticos porque é a eles que compete tomar
decisões sobre esta matéria. 

EN C ONTRO EFA

Qual é o futuro desejável,
que é o outro aspecto
fundamental de um
exercício prospectivo? 
Para mim é a de uma
educação e formação de
adultos que tenha como
referência o modelo de
educação popular.
RUI CANÁRIO
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“Evidentemente que a questão que o meu colega Licínio
Lima colocou que é a de saber se vamos dar continuidade à
política anterior, ou se vamos pretender fazer uma ruptura
com ela é a questão mais pertinente. E, se optarmos pela
segunda via, mantemos os mesmos instrumentos? Não
retiramos consequências nenhumas dos erros que foram
feitos? É esta a questão que vos deixo”, concluiu.

Alguns avanços e por fortes recuos
Licínio Lima começou por citar alguns dos pressupostos

de que parte quanto à Educação e Formação de Adultos. O
primeiro é o de que a educação de adultos é actualmente o
sector mais crítico de um sistema de educação ao longo da
vida em Portugal. Apesar de reconhecer que há problemas
noutros níveis, “a educação de adultos é o sector mais
problemático, mais crítico, um sector que tem sido objecto de
orientações políticas intermitentes, que tem sido marcado por

alguns avanços e por fortes recuos.” O segundo pressuposto é
que a educação de adultos, assim como a educação de base e
a educação popular vêm sendo desvalorizadas como utopias
progressistas, ou antiguidades modernistas. Como se o país já não
precisasse delas. “Ninguém fala dos 9% de analfabetos
literais, uma média, pois há concelhos do país com 20% de
analfabetos literais (não estamos a falar de literacia)”, observa
Licínio Lima. 

Para ele, é profundamente criticável a ideia de que a for-
mação vocacional, a formação profissional serão os sectores
educativos decisivos para o país. “O nosso problema é muito
maior do que o da falta de qualificação de recursos humanos;
o nosso problema é mais o da falta de retaguarda educativa e
cultural, relativamente a um povo que não teve oportunidades
históricas de uma escolarização minimamente longa, de
processos educativos sistemáticos. Esse é que é o problema de
que nós temos que recuperar rapidamente.”

O próprio Encontro fez Licínio Lima observar o
considerável capital de experiências, de conhecimentos, de
iniciativas inovadoras, e observar que há uma grande
criatividade e capacidade de experimentação social face à
intermitência das políticas públicas e até face a alguns erros

das políticas educativas. “A questão que se coloca aqui é a de
saber quais são as consequências desta descontinuidade das
políticas públicas de educação de adultos em Portugal? Ou se,
por outro lado, dado que os projectos e as experiências são
tão interessantes, se de facto nós não precisamos mais de
políticas públicas nesta área.”

Licínio Lima não crê que a sociedade civil ou o mercado
de aprendizagem substituam as políticas públicas. “Eu creio
que precisamos de prioridades definidas por uma política
pública, que não tem de ser exclusivamente estatal, e que não
tem de controlar as iniciativas de educação de adultos pela
simples razão que as financia.”

Mas o que é que as políticas públicas vão querer fazer com
as iniciativas em curso no terreno? “Esta é uma questão
fundamental. Quem está ao serviço de quem, quem aprende
o quê e com quem?”, questiona Licínio Lima, observando que
muitas realizações sócio-educativas apresentam em geral mais

continuidade, mais qualidade e mais clareza de propósitos do
que as políticas governamentais.

Para concluir, Licínio Lima lembrou que entre 1985 e
1995 houve uma situação de forte investimento no ensino
recorrente e na formação profissional. “Mas a  educação de
adultos foi evacuada do discurso político.” O ciclo gover-
nativo seguinte, dos dois governos presididos por António
Guterres, foi um ciclo político que conseguiu recolocar na
agenda a educação de adultos, com comissões, com grupos de
trabalho, com documentos relevantes, com a criação da
ANEFA. “A verdade é que nós saímos desse ciclo político há
bem pouco tempo, com os XV e XVI governos constitucionais,
dele herdando a extinção da ANEFA... Durante os XV e XVI
governos não se falou mais de educação de adultos.” 

Para o professor da Universidade do Minho, uma questão
a colocar ao governo actual é: A educação de adultos
continuará subordinada à lógica vocacional de uma Direcção
Geral de Formação Vocacional? Vai o actual governo retomar
alguns dos aspectos mais interessantes do ciclo político
anterior protagonizado pelo PS? Se vai, como é que vai? Se
não vai, por que razões não vai? 

Vai o actual governo retomar
alguns dos aspectos mais
interessantes do ciclo político
anterior protagonizado pelo PS
(1996/2002)? Se vai, como é que
vai? Se não vai, por que razões
não vai? Creio que há aqui
questões fundamentais, tão
fundamentais como os projectos
e as práticas no terreno.
LICÍNIO LIMA



Eixo 1 - Reconhecimento de
Competências

Faltam
ingredientes 
ou muda-se 
a receita?

Miguel Ribeiro iniciou o seu
comentário com uma história
que ilustra a situação vivida

hoje pelo Sistema Nacional de Reconhe-
cimento, Validação e Certificação de
Competências. Um caso imaginário,
mas comum: a pessoa que chega a casa
e resolve cozinhar um esparguete à bo-
lonhesa. Começa a fazer o molho de
tomate e carne, e quando é hora de pôr
a água a ferver, descobre que não tem
esparguete em casa. Fica então diante de
hipóteses de solução: ir ao supermer-
cado; ou improvisar: fazer um puré em
vez do esparguete, por exemplo.

Para Miguel Ribeiro, esta situação
traduz a situação dos profissionais que
trabalham no Sistema de RVCC: “Tal co-
mo o nosso infortunado cozinheiro, os
técnicos são constantemente obrigados
a fazer esforços suplementares, que não
estavam previstos, ou a tentar improvi-
sar perante dificuldades.” Que elemento
falta no Sistema de RVCC? É a ANEFA.
“A história que já tem cerca de cinco
anos divide-se claramente em dois mo-
mentos, um primeiro com a ANEFA e
um segundo sem a ANEFA.”

Mas há sempre a possibilidade de
mudar a receita. Diante da previsão da
entrada em força do Sistema Escolar e
do IEFP no Sistema de RVCC, é preciso
pôr a possibilidade de amanhã já não se
estar a fazer a receita que a ANEFA im-
plementou.

Para Miguel Ribeiro, há elementos
da receita inicial da ANEFA, que vai ser
muito difícil manter caso haja esta
alteração:

Miguel Ribeiro lembrou que quando
o projecto do RVCC arrancou,  com os
seis centros experimentais, havia uma
certa representatividade: um Centro de
Formação Profissional, a Escola Nacio-
nal de Bombeiros, que representaria
formas mais profissionais de aborda-
gem à educação e formação de adultos,

duas associações de carácter mais co-
mercial e empresarial, e duas associa-
ções de desenvolvimento: a Esdime e a
ANOP. “Esta multiplicidade de institui-
ções representava a intenção de que este
sistema fosse alicerçado numa diversi-
dade de instituições que trouxessem
para o Sistema de RVCC diferentes expe-
riências”. Miguel Ribeiro alertou para o
perigo que traz a entrada no sistema de
centros de formação profissional e
escolas: “pode criar uma grande dificul-
dade, pois as parcerias fazem-se com
base numa comunicação horizontal.”
Com estruturas do peso do sistema
escolar e do IEFP, a comunicação passa a
ser de baixo para cima. 

Miguel Ribeiro destacou que há um
princípio comum capaz de orientar de
forma clara a actuação de todos os
Centros: é o balanço de competências.
Para ele, é preciso que fique definiti-
vamente esclarecido que há uma meto-
dologia com fases predefinidas, horas
previstas para cada uma dessas fases,

que faz distribuição entre as horas indi-
viduais e as horas colectivas. É uma
metodologia organizada e que pode
servir de critério e de referencial para a
actuação dos técnicos e dos profissio-
nais. Miguel Ribeiro deixou a questão:
num novo quadro de evolução do
Sistema de RVCC em que o Sistema
Escolar e o IEFP assumam o protagonis-
mo, o balanço de competências vai
realmente ter espaço para continuar? 

Miguel Ribeiro levantou em seguida
a questão: o RVCC é efectivamente de
um processo de educação e formação?
Por um lado, o reconhecimento de com-
petências é o reconhecimento de algu-
ma coisa prévia. Por outro, o sistema de
educação e formação parece exigir que o
reconhecimento de competências tenha
efeitos posteriores, efeitos que remetem
também para os restantes eixos.

“Há aqui uma dependência perma-
nente do reconhecimento de competên-
cias relativamente aos restantes eixos.
Mas, em si mesmo, o reconhecimento
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de competências pode ser um processo
de educação e formação? Penso que
sim, naturalmente. Pode ser e sê-lo-á se
for promotor do auto conhecimento, da
auto descoberta, da auto aprendizagem,
no fundo do empowerment das pessoas e
das organizações.” Grande parte da
afirmação do eixo de reconhecimento
de competências no âmbito do sistema
de educação e formação passa por
valorizar processos que possam ser de
auto descoberta e de auto aprendiza-
gem. A afirmação do eixo de reconhe-
cimento de competências no âmbito do
Sistema EFA no seu todo, também passa
por valorizar a sua relação com todos os
eixos, incluindo o eixo territorial e
informal. 

Eixo 2 - Contexto Escolar

A escola é
importante desde
que abandone
tentações
totalizantes

Luis Rothes começou por sublinhar
o papel das escolas, designada-
mente das públicas, na educação e

formação de adultos, que considerou
importante, desde que as escolas com-
preendam que a aposta na educação de

adultos se tem de fazer em múltiplos
planos e não apenas promovendo a
obtenção de diplomas escolares. 

“Mas a educação de adultos não se
esgota aí, há outros planos que estão já
estabilizados, e razoavelmente aceites,
em que é necessário apostar.” É preciso
pensar que contributo as escolas pode-
rão dar nesses diferentes planos. Por
exemplo, na promoção da posse e uso
de competências de literacia, podendo
não conduzir à obtenção de um diplo-
ma escolar. Ou no contributo da escola
aos processos de animação comunitária
para o desenvolvimento. 

Ainda assim, diz Luís Rothes, há o
perigo de cair em dicotomias empobre-
cedoras: uma é a idealização da escola,
considerando-a decisiva para se fazer a
educação de adultos, acentuando desta
forma a pressão escolarizante sobre o
sistema; a outra é cair no oposto, negan-
do qualquer contributo das escolas,
recusando o papel fundamental de
centenas de milhares de técnicos, de
espaços físicos, de oportunidades dispo-
níveis no sistema escolar público que
podem ser mobilizadas.

“Creio que a escola tem um papel
importante a desempenhar desde que
abandone as suas tentações totalizantes,
e na condição de reconhecer que o
sistema educativo não formal sempre
teve, tem ainda e continuará a ter um
papel decisivo na educação de adultos.” 

Luís Rothes passou então a discutir
as inovações que ocorreram em Portu-
gal, na última década, nas formas de

proporcionar aos adultos a oportuni-
dade de conseguirem diplomas escola-
res. Para ele, a ANEFA teve, nesta área,
duas iniciativas importantes: a criação
do sistema de RVCC e o lançamento dos
Cursos EFA. 

O que foi criado teve o mérito fun-
damental de tornar a educação de adul-
tos mais próxima das pessoas. “Con-
seguiu-se criar uma rede extensa, hetero-
génea, uma rede geograficamente dis-
persa, com impacte nas zonas urbanas,
periurbanas e rurais. E de uma forma
extremamente rápida.” 

Outro aspecto sublinhado por Luís
Rothes foi ter-se conseguido uma apro-
ximação às condições de vida e de
trabalho das pessoas. 

Um terceiro aspecto destacado por
Luís Rothes foi o facto de ter-se consti-
tuído um campo importante de educa-
ção e formação de adultos, com uma
rede de pessoas envolvidas nesta área,
em equipas bastante jovens e muito
qualificadas. “Hoje temos, espalhados
por todo o país, profissionais qualifica-
dos e jovens que, de resto, se socializa-
ram profissionalmente nesta área e são
um contributo fundamental para o seu
futuro.” 

Outro aspecto ainda sublinhado por
Luís Rothes: conseguiu-se finalmente
desencadear processos de educação que
conduzem ao diploma escolar, que
atraem os adultos e lhes criam uma em-
patia com a formação. “O mais notável
nas dezenas e dezenas de cursos EFA que
visitei é ser confrontado sistematica-
mente com a pergunta: ‘Quando é que
nos é dada a possibilidade de fazer o
secundário? Eu quero continuar a estu-
dar’. Quando pensamos naqueles pro-
cessos absolutamente inacreditáveis que
chamavam os adultos para, à esmaga-
dora maioria, dizer: ‘Você não é capaz!’,
e fazemos a comparação, verificamos
uma diferença extraordinária.”

Os resultados são compensadores.
Na região norte, nos últimos quatro
anos, 83% dos adultos que frequenta-
ram cursos EFA foram certificados. Nas
outras regiões, a situação é próxima.

Para Luís Rothes, é inevitável pensar
o que se pretende para o futuro. E
começar a fazer exigências. Uma primei-
ra é qualificar o trabalho que nele é de-
senvolvido. O que significa, antes de
mais, consolidar e qualificar os promo-

MIGUEL RIBEIRO, Animador do Eixo 1
Associação Nacional de Oficinas de Projecto

LUÍS ROTHES, Animador do Eixo 2
Escola Superior de Educação do Porto
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tores EFA. “Temos de estabilizar equi-
pas, estabilizar financiamentos, temos
de criar projectos que permitam conci-
liar a candidatura a formações com a
estabilidade de um projecto institucio-
nal, o que significa obviamente garantir
a estabilidade do financiamento dessas
iniciativas.”

Um outro aspecto fundamental é
que haja entidades com projecto de
educação e formação de adultos. “Uma
entidade que se envolve tem de ter um
compromisso claro com este campo,
tem de ter uma reflexão programática
sobre a educação de adultos, não pode
apenas fazer um trabalho que acha giro
e interessante, para o qual até há finan-
ciamentos…” É preciso consolidar o
projecto educativo e isto significa clarifi-
car referências programáticas e sobretu-
do assumir compromissos com a demo-
cracia, com o desenvolvimento, com a
justiça social, com a participação. “Se
não, vamos ter entidades que respon-
dem a tudo o que tem financiamento:
há financiamento ali, vamos ali, tem
financiamento acolá, vamos acolá… E
isto é indiscutivelmente um risco.”

Luís Rothes apresentou uma última
preocupação: a intervenção do Ensino
Superior nesta área. Sublinhou um
risco: quando as universidades e os poli-
técnicos começam a ter dificuldades em
ter alunos, surge uma repentina
apetência pelos novos públicos. Para
Luís Rothes, as Universidades e os
Politécnicos são equipamentos públicos
que existem espalhados por todo o
território nacional e é fundamental que
apostem na educação e formação de
adultos. Mas se o Ensino Superior quiser
responder a estes novos públicos vai ter
de pensar novos processos de acesso, vai
ter que pensar novos processos de orga-
nizar a formação, novos dispositivos de
acompanhamento pedagógico, novos
processos de classificação e de avaliação
dos seus alunos. 

Para concluir, Luís Rothes reafirmou
que o novo impulso que é preciso dar
ao campo da educação e formação de
adultos necessita de uma agência públi-
ca central capaz de mobilizar todo este
campo. Mas ou é uma agência estri-
tamente ligada às questões da educação
de adultos, ou é abafada pelas suas
outras áreas de intervenção. Ou assume
o papel de pensar novas soluções ou,

então, vai tornar-se apenas em mais um
dispositivo burocrático que só complica
e que não facilita, de maneira nenhuma,
o trabalho que desenvolvemos.

Eixo 3 - Contexto
Profissional

Cada vez mais
trabalhamos em
colectivo 

José Cardim começou por esclarecer
ser um observador externo do
sistema. Para ele, num plano mais

geral, e que é comum ao ensino, à for-
mação profissional e à área da educação
e formação de adultos, há três grandes
objectivos incontornáveis que têm a ver
com aquilo que designamos hoje por
competências. Têm a ver com as capa-
cidades ou competências instrumentais,
com o psicomotor, têm a ver com as
capacidades cognitivas e também com
as competências de carácter comporta-
mental ou relacional, como normal-
mente se designam. 

O que é hoje notável nas sociedades
modernas, que têm evoluído muito
rapidamente, é que a composição relati-
va destas competências no nosso tra-
balho, na nossa vida, nas nossas profis-
sões tem-se alterado drasticamente, diz
José Cardim. Se as competências instru-
mentais há 30 ou 40 anos em Portugal
eram razoavelmente essenciais, hoje a
mudança dos conteúdos profissionais, a
mudança dos próprios conteúdos so-
ciais nas nossas relações como cidadãos
e como pessoas alterou-se de tal forma
que as últimas têm, de certo modo, um
carácter predominante. 

O que é que isto significa, em ter-
mos práticos? Significa que as pessoas
trabalham cada vez mais e vivem cada
vez mais como cidadãos, com maior
exigência de autonomia. As pessoas têm
de ter e de assumir cada vez mais res-
ponsabilidades, como cidadãos, como
pais, como profissionais também. “Isto
significa que de cada vez mais as pessoas
têm de se orientar para o cliente, uma
expressão do marketing que aqui tem
um sentido muito geral, pode ser a
orientação para os nossos filhos, para o
utente. Temos de cada vez mais sair da

nossa própria vida e do nosso próprio
interesse muito individual e muito
limitado e olharmos para o outro, para
o exterior”, observa.

Para José Cardim, há cada vez mais, a
necessidade de saber trabalhar e coope-
rar uns com os outros. “A grande mu-
dança na organização do trabalho e nas
sociedades modernas é o que cada vez
mais trabalhamos em organizações.
Aquilo que é absolutamente original
nas nossas sociedades é o facto de cada
vez mais trabalharmos em colectivo.”

José Cardim recordou um trabalho
que realizou numa região do país onde
existe um centro de formação e uma es-
cola secundária a 4 quilómetros. A inca-
pacidade de cooperação entre cursos
que têm objectivos comuns de utiliza-
ção de equipamentos e de recursos de
professores, entre entidades que são pa-
gas pelo mesmo orçamento é absoluta-
mente espantosa e não há praticamente
remédio para isto. “Eu era até capaz de
sugerir ao sistema que fizesse uma ofici-
na de projecto para directores de centros
de formação e de escolas secundárias
para ver se começam a entender-se um
pouco melhor.” Para José Cardim, te-
mos de ser capazes de atribuir outros
objectivos, nomeadamente o ensino dos
valores. Mas como se consegue desen-
volver o ensino dos valores? “Já foram
hoje aqui focados exemplos nos casos
que foram apresentados, alguns casos
que penso que são notáveis de esforço e
de utilização de metodologias nesse
sentido. Quais são as metodologias? Te-

EN C ONTRO EFA
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mos que utilizar métodos activos, temos
que rever os métodos tradicionais do
ensino não deixando de ensinar no
plano cognitivo, mas mudando os
métodos de tal forma que os valores se
possam transmitir através da própria
experienciação das pessoas.” 

Passando a analisar os projectos do
Eixo 3, José Cardim chamou a atenção
para uma primeira questão no projecto
da Golegã: por um lado, um diagnóstico
claro que leva a que o projecto se tenha
orientado para um público muito espe-
cifico, os desempregados, pessoas com
falta de confiança e baixa autoestima,
pessoas com relações de vizinhança
más, dependência da subsidiação, ne-
cessidade de vencer a sua inércia. “Quais
foram os estímulos apontados para mu-
dar isto? Estimular a vontade de apren-
der, ruptura com o passado de inércia,
promover a autoestima e autoconfiança,
superar a agressividade e melhorar o es-
pírito de equipa. Cá estão algumas das
coisas referidas antes, mas particular-
mente o espírito de equipa que é obvia-
mente extraordinariamente importante.” 

Apetência para o empreendorismo
foi outra questão avançada. Para José
Cardim, o problema do empreendoris-
mo é muito vasto, mas não se deve tra-
tar de fazer as pessoas darem saltos im-
possíveis, passar de uma situação de
quase marginalidade para uma situação
de empreendorismo. “Penso que a
expressão apetência está bem utilizada,
porque se trata de estimular a vontade
de trabalhar por conta própria sem
abdicar da percepção de que isso pode
ser um desafio excessivamente grande
para a maioria das pessoas.” 

José Cardim passou então a falar do
segundo projecto (AGADE - A Good
Adult Educator in Europe), que prevê a
construção de um dispositivo de educa-
ção de adultos, combinando formação
presencial e formação à distância.
“Combinar formação presencial com
outras, é particularmente útil numa
visão geral da sistematização do tra-
balho na área.” O projecto procura asso-
ciar promotores diversos, nomeada-
mente do norte da Europa: “Todos te-
mos a consciência que lá já se trabalha
há muito tempo nestas áreas.” 

Do ponto de vista metodológico o
grupo de trabalho é alargado, juntado a
teoria e a prática, destacou José Cardim.

“Achei esta visão de projecto particular-
mente importante, por quanto ela com-
bina vários níveis de intervenção, desde
o desenho do currículo e das formas de
o desenvolver até a uma análise das
próprias políticas e critérios de desenho
das intervenções em que foram aponta-
dos em particular a questão da ética, a
questão do conhecimento e uma visão
que reflecte também sobre as questões
organizacionais.” 

Do ponto de vista pedagógico, diz
Cardim, este projecto chama a atenção
para a análise do sujeito e das suas expe-
riências, evita as visões escolarizantes,
foca temas e não conteúdos, e põe a
ênfase nas questões mais relacionais e
menos nas cognitivas o que parece ade-
quado. Finalmente, explora as virtua-
lidades da formação à distância. “Vimos
que foi posto neste conjunto de projec-
tos o acento tónico na importância da
liderança dos projectos, tem de ser forte
e extremamente capacitada, isso signi-
fica que a questão que da estabilidade
organizativa é extremamente importan-
te. As organizações só adquirem esta
capacidade de liderança se tiverem esta-
bilidade e se tiverem continuidade ao
longo do tempo. 

Outra questão destacada foi que a
reflexão teve invariavelmente três níveis:
o estratégico, o nível organizativo e o ní-
vel metodológico e pedagógico. “Penso
que pela visão externa de uma pessoa
que não é da área, estão criadas muito
boas condições para se evoluir no
futuro.”

Eixo 4 (Contexto Territorial)

Reflectir
criticamente sobre
a realidade e as
possibilidades de
mudança

José Manuel Henriques começou por
abordar o tema dos recursos. Para ele,
em Portugal estamos sempre muito

preocupados com a falta de recursos, mas
reflectimos muito pouco sobre a forma
como os esbanjamos. Referindo-se aos

projectos do eixo de que era relator, disse
que houve um bom exemplo de como os
recursos também se produzem e criam
através da própria iniciativa, imaginação
e determinação. “Nos dois projectos
apresentados, há um propósito de agir a
nível territorial no sentido da indução de
uma mudança no contexto de interven-
ção, designada como de desenvolvimen-
to. Num caso enfatizando-se o desenvol-
vimento, noutro caso a competitividade
territorial, mas sempre esta ideia do
desenvolvimento.” José Manuel Henri-
ques lembrou que se dá uma mudança
significativa de paradigma nos finais dos
anos 70, princípios dos anos 80, quando
se trata de promover o desenvolvimento
a partir de um determinado contexto
territorial. “Verificamos que isso depende
mais da nossa capacidade de iniciativa e
organização do que qualquer efeito que
venha através do aumento da
acessibilidade, de algum sistema de
incentivos, de alguma zona industrial.”
Ou seja, é necessário deixar de pensar
que os problemas de desenvolvimento
das regiões periféricas, das áreas urbanas
em crise se resolvem rápida ou
automaticamente através do crescimento
económico do país sem que se organize a
comunidade no sentido da determinação
activa, de se organizar para poder
beneficiar das mudanças que o país viva
globalmente.

Esta ideia começou a afirmar-se a
partir das teorias de desenvolvimento
regional endógeno no princípio dos
anos 80. “Depois veio a ter muitos
nomes diferentes, mas que radicam
sempre nesta ideia de que a mudança
que podemos desejar ter naquele con-
texto depende mais da capacidade de
iniciativa e organização que lá se possa
constituir do que qualquer efeito produ-
zido na sociedade algures automatica-
mente ou espontaneamente e se venha a
traduzir nessa localidade”. José Manuel
Henriques diz sempre ter colocado a
ideia de que a constituição desta capaci-
dade de iniciativa surgir sempre combi-
nada, inevitavelmente, com a educação
e formação de adultos. “Porque há uma
mudança nas comunidades que, para
poder ser assumida como um projecto
colectivo, pressupõe também uma
capacidade acrescida de reflexão crítica
sobre a realidade e sobre as possibilida-
des de mudança.”



Quanto aos projectos, José Manuel
Henriques, escolheu três temas. Um
primeiro, relacionado com as propostas
de mudança dos projectos de desenvol-
vimento. “São projectos de esperança,
mas muito associados, também, às for-
mas organizativas, às condições de
implementação que possam depois vir a
protagonizá-los no futuro.” 

O projecto Aldeias Vivas tentou
reflectir sobre o papel da competiti-
vidade territorial mas entendido na liga-
ção estreita entre a micro iniciativa
empresarial e a mudança do contexto
global, ligando as questões da competi-
tividade empresarial com as questões da
coesão social e com o desenvolvimento
pessoal. 

O segundo tema prende-se com as
questões económicas. Para José Manuel
Henriques, a dimensão económica mui-
to associada à questão do emprego ou
da criação de rendimentos, é muito
interessante. No projecto Aldeias Vivas,
o não dissociar a micro iniciativa em-
presarial com a competitividade terri-
torial permite que estes dois aspectos
tenham que ser vistos de uma forma
associada, que permite reflectir sobre o
papel da inovação nos produtos para

que, com base na valorização das com-
petências adquiridas possam constituir-
se iniciativas empresariais viáveis.

Em S. Brás de Alportel, as questões
económicas surgem muito associadas
também a uma forma inovadora: con-
vida-nos a reflectir sobre o papel das tro-
cas, como moeda alternativa, e a possibi-
lidade da sua conversão. “É um domínio
interessantíssimo que abre perspectivas
principalmente quando associado à rede
de solidariedade que também pensam
valorizar, criar ou animar. No fundo
seria um modelo de desenvolvimento
que, no plano económico, constituiria
uma alternativa segura aos modelos
mais convencionais de conceptualização
do económico.”

O último tema tem a ver com a
forma como em ambas as perspectivas é
colocada a questão da interacção entre
contextos territoriais diferentes. Na
opinião de José Manuel Henriques, no
projecto Aldeias Vivas é desbaratada a
ideia das redes de cooperação interal-
deias com possibilidade de
alargamento ou aprofundamento
através da incorporação de mais
experiências. Em S. Brás Solidário,
somos convidados a reflectir sobre os

desafios e as vantagens que se colocam
à interacção em contextos territoriais
translocais, atravessando os países e os
continentes. “Temos aqui desafios que
se colocam no plano, em termos de
educação e formação de adultos, que se
põem, possivelmente do ponto de vista
teórico enquadrados na questão da
aprendizagem situada, na produção de
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A Fundação Calouste Gulbenkian
confere grande importância ao
tema da educação e formação

de adultos, pelo que desde o primeiro
momento se associou à realização deste
Encontro concedendo-lhe o necessário
apoio financeiro. O reconhecimento desta
importância provém do entendimento de
que ele corresponde a uma parcela
relevante do processo de educação e
formação contínua dos cidadãos que tem
de ser valorizado e dignificado através do
aumento da qualidade e da pertinência
das suas actividades, sob pena de se
condicionar de forma drástica o processo
de desenvolvimento do país. Como todos
sabemos não há desenvolvimento sem
pessoas devidamente qualificadas e
cada vez mais a qualificação não se

esgota nem pode ser integralmente
alcançada no período de escolarização
inicial.

A Educação e Formação de Adultos
deve ser abordada como uma das
componentes do vasto e contínuo
processo de Aprendizagem ao Longo da
Vida que integra a aquisição de
conhecimentos, de aptidões e de
capacidades desde o início da vida até
ao seu termo e que inclui a educação
inicial, que decorre até ao final do
processo de escolarização e a Educação
e Formação contínua de Adultos que
procura dar resposta às necessidades
de aprendizagem no período de vida
activa e no período de vida como adulto
mais velho, após a passagem à situação
de reforma.

JOSÉ MANUEL HENRIQUES, Animador do Eixo 4
Instituto Superior de Ciências do Trabalho 

e da Empresa  

A APRENDIZAGEM E A EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO SÃO UM DIREITO 
DE CIDADANIA, E UM DEVER MORAL
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Carmelo Rosa, 
Fundação Gulbenkian



AO LONGO DA VIDA 19

competências a partir da interacção
social e seguramente também ligados à
comunicação translocal no que isso
envolve nas Línguas à utilização das
novas tecnologias da informação e da
comunicação, mas quem sabe são
domínios privilegiados face aos
desafios contemporâneos.”

José Manuel Henriques concluiu
uma nota breve. “Reencontraram-se
hoje, nesta sala, pessoas que aqui estão
juntas não pelos obstáculos que viveram
no domínio da educação de adultos
mas pela sua determinação em se man-
terem vivos, actuantes e determinados a
agir. Estamos perante um notável núme-
ro, em termos quantitativos, e uma
qualidade diferenciada de profissionais
neste domínio que constituem segura-
mente uma experiência e um potencial
endógeno ao país que de modo algum
podemos desperdiçar. Isso e a partir das
experiências, por exemplo, de envolvi-
mento em milhares de projectos locais
que se têm desenvolvido no nosso país
desde meados dos anos 80, constitui
um património de experiência que
merece ser reconhecido, valorizado, não
sei se certificado mas, seguramente,
aprofundado.”

Alteração de paradigma

O conceito de Aprendizagem ao
Longo da Vida implica alterar o
paradigma clássico de funcionamento
da educação escolar que há muito
deixou de deter o exclusivo da formação,
mas que continua organizada e pior
ainda a ser pensada, como se devesse
satisfazer, por si só, todas as
necessidades de formação ao longo da
vida. A educação escolar tem de,
urgentemente, adaptar-se à nova
realidade que há muito vivemos e
promover a aquisição reforçada de
conhecimentos básicos que permitam
preparar as pessoas para a educação e
formação contínua nos seus diversos
tipos e formas e em todas as dimensões
da vida de acordo com a terminologia
consagrada. A Educação e Formação de
Adultos não é, em termos de dignidade,
nem mais nem menos do que a
formação escolar e é como esta uma
parte de um todo que carece de ser

articulado e conjugado em benefício dos
interesses formativos dos cidadãos e
das necessidades da sociedade.

Convirá não esquecer, como foi aqui
salientado, que a Educação e Formação
contínua de Adultos integra também
componentes de educação básica e de
educação básica de segunda
oportunidade como forma de dar
resposta às necessidades da população
adulta que não pôde alcançar este nível
educativo no período normal. Esta
situação é particularmente importante
em Portugal onde o nível educativo da
população adulta é, no contexto
europeu, dos mais baixos e em que uma
parte da população emigrante que
estamos a acolher tem níveis educativos
muito débeis e/ou tem necessidades de
aprendizagem da língua portuguesa.

Um direito de cidadania

A aprendizagem e a educação e
formação têm de ser encaradas hoje em

SOFIA SILVA é professora do Curso de
Animação sócio-educativa na Escola
Superior de Educação de Coimbra.
Este ano decidiram abrir a vertente Edu-
cação e Formação ao Longo da Vida, daí
também o seu interesse em conhecer
melhor outros projectos, actividades,
associações, pessoas que trabalham e
articulam essas duas dimensões, que na
escola reconhecem estar intimamente
ligadas.
Segundo esta professora há muitos anos
que se vem falando nessa necessidade,
de nós investirmos na educação da popu-
lação portuguesa para uma democracia
mais participativa, para termos um papel
mais interventivo na sociedade. Há muito
tempo que se fala nisso, mas ao nível do
discurso e nunca ao nível das práticas,
das instituições em que houve muito
desenvolvimento a esse nível. Sofia afir-
mou “Já há muito tempo que considera-
mos que era uma área importante abrir,
não só naquela vertente da educação de
adultos, mas na vertente da formação e
educação ao longo da vida em contextos
formais e não formais. Porque achamos
que é um campo de intervenção que o
nosso país está a necessitar urgente-
mente e precisa de pessoas capacitadas
tecnicamente para trabalhar enquanto
agentes de promoção desse desenvolvi-
mento”.
Na ESE de Coimbra está a começar agora
esta nova vertente, e está-se a trabalhar
com base nos contactos com instituições
ou associações que intervêm nestes
domínios e que nos solicitam ajuda em
forma de projectos ou de estagiários com
base nas necessidades educativas ou
em diagnósticos sociais que efectuam.

Um campo de intervenção
que o nosso país está a
necessitar urgentemente

Em Portugal estamos
sempre muito
preocupados com a falta
de recursos, mas
reflectimos muito pouco
sobre a forma como os
esbanjamos ... os recursos
também se produzem e
criam através da própria
iniciativa, imaginação e
determinação.
José Manuel Henriques
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Eixo 5 (Contexto Informal)

Há aprendizagens
informais que são
acidentais, mas há
muitas que são
intencionais

António Fragoso começou por
citar dados disponíveis no site do
INE sobre um estudo realizado

em 2003. “Neste inquérito, entenderam
que as aprendizagens informais, eram
aquelas que decorrem de actividades
relacionadas com o trabalho, a família,
a vida social o lazer etc., mas que decor-
rem geralmente fora do estruturas insti-
tucionais, num ambiente em que as
pessoas podem organizar, de uma forma
livre, e estruturar também livremente as
suas aprendizagens sem nenhum tipo
de imposição.” Para António Fragoso, é
disto que falamos, quando falarmos de
aprendizagens informais. “É óbvio que
há muitas aprendizagens informais que
são perfeitamente acidentais mas que

também há muitas que são intencio-
nais.” António Fragoso cita alguns da-
dos interessantes: 51% das pessoas utili-
zaram pelo menos um dos métodos de
aprendizagem informal. Trinta e cinco
por cento dessas pessoas solicitou ajuda
e/ou esclarecimento a familiares, ami-
gos ou colegas mas intencionalmente
com o objectivo de melhorar conheci-
mento, 33% das pessoas procurou
apoio em material impresso como livros
técnicos, jornais, revistas especializadas,
etc, 24,8% para o mesmo fim utilizaram
CDrom ou outros materiais educativos
de difusão, 18% utilizaram a Internet
como fonte de pesquisas várias, o que é
um número razoável, 19,4% visitaram
lugares destinados à transmissão de
conteúdos educativos, e por último
10,5% participaram em actividades
cívicas ou de voluntariado. 

“Pessoalmente”, diz António Frago-
so, “o que acredito é que temos dado
pouca importância a este tipo de apren-
dizagens informais. E, como lhe damos
pouca importância, muitas vezes por
não nos apercebemos do significado
que isto possa ter para as pessoas que se
cruzam todos os dias connosco nos
autocarros, nas ruas, etc.”

António Fragoso passou a falar
sobre as vantagens das aprendizagens
informais e como é que elas podem aju-
dar os cidadãos. 

“Em primeiro lugar, há sempre que
realçar que quando as aprendizagens são
informais, elas estão totalmente imersas
nas estruturas do quotidiano e portanto
não colocam muitos dos obstáculos que
têm que ver ou com a separação de certas
formas de criar conhecimento ou com as
eternas situações de separação entre
teoria e pratica que têm sido problemas
recorrentes da educação formal e até de
certo ponto de vista nalgumas activida-
des não formais.“

O segundo e mais importante factor
para António Fragoso, é que as situações
de aprendizagem informal respeitem os
ritmos e as formas mais adequadas para
cada pessoa. “A pessoa pode fazê-lo ao
seu próprio ritmo sem prejuízo de sentir
qualquer tipo de imposição nesse senti-
do criando assim um contexto que fun-
ciona como uma espécie de espaço livre
onde as pessoas se podem organizar e
aproveitar cada uma dessas formas
mestras de aprendizagem, de acordo
com a sua situação particular e de acor-
do com a sua situação de vida.”

dia como um direito de cidadania, mas
também como um dever moral por parte
de todos os cidadãos. O direito de
acesso implica a criação de condições
necessárias para que se possa garantir
esse acesso. Deve, por isso, promover-
se uma organização estruturada da
oferta; a organização de oferta
específica de formação para públicos
com características naturalmente
diferenciadas; e conceder maior
valorização da formação no contexto
profissional. O dever de acesso à
aprendizagem inscreve-se no âmbito da
responsabilidade social e cívica e
integra o princípio da co-
responsabilização perante a qualidade e
a valorização da vida em sociedade.

A Aprendizagem ao Longo da Vida e
a Educação e Formação de Adultos, em
particular, têm de acompanhar as
estratégias de promoção da inclusão
social de forma a evitar a criação de
novas formas de exclusão geradas pelo

inevitável aumento do nível médio de
escolarização da população, pelo
aparecimento de novas tecnologias de
informação e comunicação ou ainda
pela criação de outras novas
necessidades formativas no contexto
social e de emprego.

Uma outra palavra muito breve que
aqui gostaria de deixar refere-se à
necessidade de, para alcançar com
sucesso os objectivos da Aprendizagem
ao Longo da Vida, compatibilizar e
articular políticas nas áreas da
educação formal, da formação
profissional e do emprego. Aproveito, por
isso, para saudar a presença neste
Encontro dos responsáveis políticos por
estas áreas que demonstram ainda o
interesse que revelam por este tema
que, de forma inexplicável perdeu
momentum na agenda educativa e com
isso perdeu o país.

O grande meio da reforma global e

radical do ensino

A propósito do lançamento dos dois
primeiros volumes da obra do Padre
Manuel Antunes, que se irá realizar
dentro de momentos na sala aqui ao
lado onde me esperam, faz sentido que
cite um elucidativo e belo excerto de um
texto desta importante figura da cultura
portuguesa do século XX, sobre
educação permanente, publicado em
1976:

“ (…) a progressiva instauração da
educação permanente representará o
grande meio da reforma global e radical
do ensino, de modo a torná-lo mais
simbiótico com a sociedade, mais
sintonizante com as suas aspirações
profundas, mais desintoxicante dos
muitos miasmas que ao longo dos
séculos e, em particular, nos últimos
tempos, a têm envenenado: miasmas de
mentalidades parasitas, de privilégios
sem base e sem contrapartida de

EN C ONTRO EFA



António Fragoso não concorda com
a ideia de que tudo o que é aprendiza-
gem é bom. É como se não houvesse más
aprendizagens. Se as pessoas aprendem,
isso, quase que per si, é uma coisa
fantástica. “Não partilho desta opinião,
acho que há muitas aprendizagens que
fazemos no dia a dia que não facilitam a
construção de pessoas criticas, pessoas
mais emancipadas. Muitas aprendiza-
gens mostram que não reclamar os
nossos direitos é mais sensato. Como
chamaremos nós a estas aprendizagens?
Com certeza nada de muito positivo mas
apenas aprendizagens que forçadas pelos
contextos sociais económicos, culturais,
etc. não nos tornam nem pessoas mais
críticas nem mais humanas.” Há aqui
um desafio fundamental para as institui-
ções que trabalham nesta lógica: ao
mesmo tempo que conseguem trabalhar
em contextos informais, conseguem
mesmo assim atingir alguns objectivos
de propiciar às pessoas aprendizagens
que funcionem como uma mais valia,
seja no sentido humano seja no sentido
de melhorar a qualidade de vida das
pessoas.

Para António Fragoso, a cidadania é
uma área óptima para trabalhar em ter-

mos informais. Falar sobre a cidadania
pode ser importante nalguns contextos,
mas basicamente é uma questão de
vivências e é todos os dias e no quoti-
diano que se sente na pele os problemas
que existem ou não existem de cida-
dania. Porque não trabalhar a cidadania
a partir de um contexto informal quiçá
depois tentando atingir dimensões mais
sistémicas?

Para finalizar, António Fragoso
perguntou: quem são ao agentes ou as
pessoas que sistematicamente têm de-
senvolvido este tipo de projectos? “Basi-
camente, creio que todas as associações
que, tentando desenvolver as suas acções
em contextos que podem ser até não
formais, vão compreendendo que po-
dem juntar imensas dimensões, algumas
das quais de carácter puramente infor-
mal, e com isso construir um projecto
que possa, globalmente, contribuir para
o desenvolvimento local, ou que possa
melhorar a vida das pessoas ou ter alguns
intuitos de transformação estrutural. E é
óbvio que grande parte das associações
que conheço experimenta neste momen-
to grandes dificuldades e que na maioria
das vezes são quase forçadas a inventar
exercícios de criatividade fantásticos para
descobrir fontes de financiamento onde
elas não existem. Não sou apologista da
velha ideia de termos que reclamar por
mais intervenção estatal. Mas gostava que
o Estado ao menos reconhecesse em
alguém, nalguma estrutura a competên-
cia para ser parceiro, e para ser dialo-
gante. Eu gostaria que deste Encontro
saísse alguma coisa com legitimidade
para exigir que nós sejamos ouvidos.”

serviços – no passado como no presente
mais actual -; miasmas de ideologias
simplificadoras e simplistas frente a
problemas de extrema gravidade que só
o estudo, a competência técnica e a
probidade moral podem ir resolvendo;
miasmas que as instituições

democráticas, só por si, não farão
desaparecer se as não animar o
constante desejo de ensinar e de
aprender, a vontade, racionalmente
motivada, de ligar a teoria à prática e o
presente ao passado e ao futuro, de
articular, seriamente, os diversos

sectores da actividade nacional, na
certeza de que nunca, em parte alguma,
qualquer democracia funcionou sem
uma relativamente elevada cultura de
vastas camadas da sua população: os
totalitarismos e os «fascismos»
florescem precisamente, embora não
exclusivamente, naqueles meios onde a
ignorância abrange largos sectores da
população, onde o espírito crítico ou não
existe ou é abafado, onde o reino das
«paixões» se sobrepõe, sem remédio, ao
reino das «razões», onde a
incompetência se autopromove apenas
porque «sabe falar» ou porque é mais
ousada e completamente destituída de
escrúpulos (…)”

Concluo felicitando os organizadores
deste Encontro e em especial o meu
particular amigo Professor Alberto de
Melo que tem sido um fervoroso e
persistente combatente pela causa da
dignificação e valorização da Educação
e Formação de Adultos.

ANTÓNIO FRAGOSO, Animador do Eixo 5
Escola Superior de Educação de Faro

A Aprendizagem ao Longo da Vida e a Educação e Formação
de Adultos, em particular, têm de acompanhar as estratégias
de promoção da inclusão social, de forma a evitar a criação
de novas formas de exclusão geradas pelo inevitável
aumento do nível médio de escolarização da população
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O FUTURO PASSA
PELA AGRICULTURA 
BIOLÓGICA

Texto: Guiomar Belo Marques Fotografias: Paulo Figueiredo

AJUDAR AS MULHERES DO CONCELHO DE SEVER DO VOUGA E RENTABILIZAR OS SEUS PEDAÇOS DE
TERRA ATRAVÉS DA AGRICULTURA BIOLÓGICA FOI UMA DAS PRINCIPAIS VERTENTES DOS DOIS CURSOS
EFA, DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA BIOLÓGICAS, DESENVOLVIDOS PELA “SOLIDÁRIOS” NO ÂMBITO
DO PROJECTO DE ECOCIDADANIA. AO LONGO DE QUASE TRÊS ANOS, 30 MULHERES ACRESCENTARAM
SABERES E CRIARAM LAÇOS DE SOLIDARIEDADE COM OUTRAS MULHERES E COM A PRÓPRIA TERRA À
QUAL TENTAM ARRANCAR UM SUSTENTO.

REPORTAGEM

Depois de durante toda a sua
vida ter produzido milho e fei-
jão, um pouco à semelhança
de todos os demais agriculto-

res de sobrevivência da região, Maria pas-
sou uma esponja sobre um passado tra-
dicional sem futuro nem rendimento eco-
nómico e certificou a terra do seu valado
de quase quatro hectares para produzir
apenas agricultura biológica. Há alguns
anos, decidiu frequentar uma pequena
formação promovida pelo Ministério da
Agricultura durante a qual ouviu pela pri-
meira vez falar em Agricultura Biológica.

Sensibilizada para esta alternativa
para as suas terras, não hesitou em se
inscrever no primeiro dos dois cursos EFA
B3 que a Solidários promoveu em Couto
de Esteves, entre 2003 e 2005. “Pude
aprofundar diversas coisas e, depois do
curso, decidi mudar tudo. Embora conti-
nue a produzir algum milho, mas apenas

o indispensável ao alimento dos animais
que me dão o estrume com que adubo a
terra”. 

Mas para que o seu trabalho de sol a
sol compensasse, tornava-se indispensá-
vel encontrar uma maneira de escoar os
produtos, uma das maiores dificuldades
da zona. “Fui à Internet e procurei infor-
mar-me. Depois, comecei a plantar e,
quando a terra deu, passei a levar para
vender. Comprei uma carrinha e agora
conto com a ajuda do meu irmão e por
vezes do meu marido, que é motorista,
além de outras pessoas. Sozinha já não
conseguia fazer tudo, porque já vou ven-
der os meus produtos mais longe. Agora
tiro rendimento da terra”.

Maria é um bom exemplo da impor-
tância deste curso, mas a determinação
é mérito seu. Actualmente com 55 anos,
não teve medo de mudar tudo, de experi-
mentar, de procurar soluções, embora,

diga-se, a sua situação era, à partida,
mais vantajosa do que a da generalidade
das colegas de curso, maioritariamente
detentoras de pedaços de terra de menor
área e dispersos por distintos lugares. 

Há mesmo quem não consiga identi-
ficar o local exacto de algumas das suas
parcelas, em muitos casos inferiores a
um hectare. É assim, aqui, em Couto de
Esteves e arredores, distribuídos por sete
freguesias pertencentes a quatro conce-
lhos diferentes. Mas essas são questões
administrativas, porque a dificuldade
maior é a dispersão física entre as pes-
soas, as dificuldades concretas que as
distâncias criam no sentido de uma asso-
ciação que permita uma complementari-
dade e ajuda entre si.

Trabalhar para a comunidade

Em 2000, a Solidários, uma Funda-
ção para o Desenvolvimento Cooperativo



e Comunitário, começou a promover um
trabalho de Educação e Formação de
Adultos destinado a públicos desfavoreci-
dos, residentes em comunidades rurais
do concelho de Sever do Vouga. Segundo
Vilma Rainho Silva, coordenadora do pro-
jecto Ecocidadania, na “Solidários traba-
lhamos para que as pessoas possam
tomar em mãos o desenvolvimento; e os
cursos EFA têm sido um suporte muito
importante. Quando iniciámos o curso de
Horticultura e Fruticultura Biológicas,
algumas formandas manifestavam des-
confiança por acreditarem que sem adu-
bos as coisas não cresciam. Mas a pouco
e pouco foram percebendo que isso não
era verdade”.

Realçando o perfil das formandas,
Vilma destaca que são mulheres com ida-
des entre os 28 e os 55 anos, casadas
com homens que têm uma outra activi-
dade profissional (camionistas, electricis-

tas, trabalhadores da construção civil,
etc.) que complementam, em muitos
casos, com uma emigração sazonal. Por-
tanto, quem fica a trabalhar a terra são
as mulheres, que assim garantem o ren-
dimento do património familiar, ou seja,
“dos pequeníssimos lotes de terra que
possuem”.

“Estes cursos pretendem ajudar as
pessoas a tornarem-se agentes de trans-
formação e, desse modo, a também
transformarem as suas vidas”, acrescen-
ta José Braz, formador do módulo de
Cidadania. “Procurámos encontrar uma
saída rentável para as pessoas, porque já
todas conheciam o essencial da agricul-
tura, mas também quisemos transmitir-
lhes outras coisas que podem acres-
centar e qualificar as suas vidas. Isso é
importante, porque elas também passam
a transmitir aos vizinhos as razões para
se fazer de uma maneira e não de outra.

Agora já não dizem que deve ser assim ou
assado porque o senhor engenheiro o diz,
mas sim porque elas próprias o sabem”.

Mais difícil foi conseguir ajudar e
orientar as formandas para saberem
como comercializar os seus produtos,
principalmente porque a possibilidade de
se associarem não é tão fácil quanto
poderia parecer. “Algumas estão organi-
zadas e vendem, mas a maioria tem mui-
tas dificuldades”, lamenta Vilma. “Por-
tanto, há aqui um outro trabalho que tem
de ser continuado ao nível do apoio
àquelas que querem continuar a dar
passos”. 

“Elas acreditam que se pode fazer
agricultura biológica e que vale a pena.
Portanto, pelo menos para a família, já
produzem sem insecticidas, embora com
o milho, que se destina ao gado, as coisas
se compliquem”, afirma Joaquim Morga-
do, engenheiro agrícola formador deste
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módulo e também ele agricultor biológico.
“Também há situações difíceis relaciona-
das com a batata, porque não existe uma
solução natural eficaz. Mas, apesar de
tudo, antes do curso não sabiam sequer
ler o rótulo e punham duas tampas, por
exemplo, e se não resultava, punham qua-
tro ou cinco. Mas aqui, durante o curso,
viram que é possível ter sucesso sem o
recurso ao insecticida e passaram a expe-
rimentar nas suas terras. Perceberam que
há fertilizantes naturais que são tão bons
como os outros”.

Ultrapassar as últimas barreiras

Alice, tal como Maria, frequentou o
primeiro curso. De 52 anos, explica que,
no conjunto, os seus pais têm cerca de
dois hectares de terreno, mas “muito
retalhado”. Apesar disso, lá vão semean-
do “um pouco de tudo” para consumo. O
seu projecto, recentemente apresentado
e a aguardar resposta, é peculiar: “ter um
restaurantezinho de comida regional e
manter o meu quintalzinho para o abas-
tecer, usar os meus produtos e os que
não tiver peço às vizinhas”. 

Esta ideia da restauração tem talvez
a ver com o facto de o marido de Alice
trabalhar nessa área, em Sever do Vou-
ga. Mas isso não a impediu de ter tido
vontade de fazer o curso, não só para
aumentar o nível da sua escolaridade,
mas também porque, afinal, a agricultura
foi a sua ocupação de sempre. Apesar de
já antes não usar insecticida nos hortíco-
las, ainda não conseguiu convencer o pai
a adoptar igual atitude em relação ao
milho: “Diz que sem fertilizantes não dá
nada”. Algo de imediato desmentido pela
experiente Maria, que afirma usar
fertilizante biológico, que permite obter
igual resultado. 

Adília vive em Escura, tem 44 anos e
um marido que “não faz nada”. No peda-
ço de terra dos pais e no “bocadinho”
que lhe pertence, tem hortícolas, milho e
feijão. Formanda do segundo curso,
ainda não teve tempo para se organizar
melhor, mas o ânimo também não é
muito porque se sente sozinha. “Para já,
deixei de usar adubos químicos e passei
a só usar orgânicos, mas a minha ideia
era ter uma loja para vender os meus

produtos e os de outros agricultores bio-
lógicos. Mas é difícil, por causa do valor
das rendas, que é muito alto.” Adília gos-
tou muito de fazer o curso. Não só pelo
que aprendeu, mas também porque se
sentiu lá bem. “Tinha a 6ª classe e tinha
uma visão diferente. Na escola batiam
muito, enquanto aqui jamais poderei es-
quecer as pessoas. Além de serem extra-
ordinários, os formadores foram verda-
deiros amigos. O curso acabou há um
mês mas já sinto imensas saudades”.

Com um marido temporariamente
emigrado na Suiça, Hélia, de 36 anos, não
tem terra sua, mas têm os pais, e afirma
trabalhar, “e muito!”, nos cerca de dois
hectares de milho, aveia e hortícolas. Para
esta formanda, o curso teve a virtude de
lhe dar o “9º ano e de eu ter ficado a saber
mais coisas. Foi onde aprendi mais em
toda a minha vida e nunca pensei a falta
que tinha de saber o que aprendi”, afirma
com uma eloquência espontânea. Sobre o
que alterou nos seus hábitos, Hélia explica
com desenvoltura e alegria que agora
compra “outros fertilizantes, mudei o
modo de fazer as sementeiras, introduzi
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plantas que o meu pai nem conhecia e
que eu também só aqui fiquei a saber que
existiam”. Embora já antes tivesse ouvido
falar de agricultura biológica, usava herbi-
cidas. “Imagine-se que eu nunca tinha
pensado que a agricultura podia poluir.
Mas agora, além de proteger o ambiente e
a saúde, o meu pai diz que também esta-
mos a poupar muito dinheiro, porque a
maioria das vezes os herbicidas nem ser-
vem para nada e, em termos de trabalho,
estamos todas de acordo, é a mesma
coisa. Ainda hoje, antes de vir para aqui,
mandei o meu pai ir apanhar os escarave-
lhos da batata, porque se forem apanha-
dos logo, nem chegam a pôr ovos e conse-
guimos exterminá-los”, diz a sorrir. “As
pessoas nunca fazem contas às coisas. O
tempo que perdem para ir comprar o
herbicida e voltar é maior do que se se
puserem logo a apanhar os escaravelhos.
Além disso, quem vende diz sempre para
pormos mais e mais do que seria neces-
sário, só para vender mais.”

Também Adélia, de 55 anos, está
contente por ter feito o curso, apesar de
ter ido um pouco por insistência do mari-

do. “Mas ainda bem que vim, porque
aprendi coisas muito importantes. A
agricultura convencional está a acabar,
já não serve”. A maior maçada é ter de
manter o sistema que tinha, com animais
produtores de leite, devido a um projecto
do marido que agora não pode ser “mexi-
do”, já que enquanto antes vendiam
tudo, agora vendem, mas ao preço de há
vinte anos. “Isto está mesmo a acabar,
por isso é que penso que a agricultura
biológica é muito importante e pode
resolver o futuro. O único problema é
conseguirmos depois escoar o produto”…

Mas, para esse problema, a já esta-
belecida Maria aponta sapientemente a
solução: “se queremos vender, temos de
ter sempre os mesmos produtos e traba-
lhar todos os dias a sachar a terra. Antes,
íamos semeando uma coisa e depois
outra, mas agora não pode ser assim”. 

O mercado é que dita as necessi-
dades, mas vale a pena. Afinal, é desse
modo que a terra rende. E sobre isso não
sobraram dúvidas para estas formandas.
Tal como também não as têm quanto ao
facto de o futuro passar por aqui.

Adília gostou muito de fazer o
curso. Não só pelo que
aprendeu, mas também
porque se sentiu bem lá.
“Tinha a 6ª classe e tinha
uma visão diferente. Na
escola batiam muito,
enquanto aqui jamais poderei
esquecer as pessoas. Além de
serem extraordinários, os
formadores foram verdadeiros
amigos. O curso acabou há
um mês mas já sinto imensas
saudades”.
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Durante a realização do Encontro EFA tinha preparada uma

segunda intervenção. Que tema tencionava abordar?

Tencionava falar sobre a despolitização da educação. A
educação entrou numa agenda tecnocrática, economicista. Hoje
os grandes pedagogos são os economistas e os especialistas da
gestão. Se lermos as obras de Michael Porter, de Peter Drucker,
vamos verificar que é nelas que temos hoje as grandes orienta-
ções para a educação, para a competitividade; a ideia de que o
novo lema pedagógico é competir para progredir. Deste ponto de
vista, a educação despolitizou-se muito nas escolas, nas univer-
sidades, na formação de professores. 

A geração jovem que estamos a formar, muito mais qualifi-
cada, está a dar conta do reconhecimento e certificação de
competências, dos cursos EFA, das IPSS’s, foram os alunos que

frequentaram cursos de ciências da educação, de psicologia,
de sociologia, ou de outros cursos das ciências sociais e huma-
nas; esta geração, não obstante saber realizar um conjunto de
tarefas extremamente complexas que ainda há uma década
não havia quem realizasse, é razoavelmente despolitizada e
vive num contexto extremamente difícil. 

No Encontro queria reforçar a ideia de que, sempre que nos
encontramos, concluímos o mesmo, no terreno há coisas extre-
mamente interessantes, há práticas inovadoras, há coragem
cívica de pessoas que não desistem. Isso é verdade, mas não
despolitizemos esta matéria. 

Não podemos celebrar acriticamente estas realizações do
terreno porque, de repente, a conclusão será, então isto está
tudo certo, o mercado e a sociedade civil resolveram tudo, não
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são precisas políticas públicas, não há que reivindicar financia-
mentos, a política estatal de facto abriu o caminho à sociedade
civil e ao mercado. 

A verdade é esta, a educação de adultos em Portugal não
terá possibilidade nunca de se consolidar sem políticas públicas
e sem apoios financeiros do Estado. Portanto, a questão é,
temos um potencial, sabemos realizar as coisas, há criatividade,
há ainda uma experimentação social e educativa e pedagógica
nestes terrenos. Agora é preciso ver em que condições existem.
Qual o conceito político, educativo e pedagógico que lhe dá sen-
tido? E eu temo que já não seja a educação de adultos. Este
Governo deixou de falar em educação de adultos, e no entanto
é da mesma área política que mobilizou a educação de adultos
a partir do primeiro governo de António Guterres. Mas os 15º e

16º governos jamais falaram de educação de adultos nem no
projecto de lei de bases que apresentaram na Assembleia da
República. 

Aliás, isso faz uma ponte excelente com a década de gover-
nação social-democrata, 1985/95, com as maiorias Cavaco
Silva, em que o conceito de educação de adultos simplesmente
desaparece da política educativa. Esta despolitização é preocu-
pante porque podemos cair no pior que a educação de adultos
pode ter, o espontaneísmo e o voluntarismo. A criatividade, a
experimentação são muito importantes, mas o espontaneismo
e o voluntarismo são gravíssimos porque fazemos muitíssimas
coisas mas não sabemos para onde vamos, nem porque
estamos a fazer, nem como. 

Hoje há projectos que servem interesses, empresas de
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formação que estão no terreno e que vão trabalhando, IPSS
que se orientam por objectivos pragmáticos; tenho vencimen-
tos para pagar, tenho educadores de infância, tenho assisten-
tes sociais, tenho um cozinheiro. Essas estruturas pesadas
hoje ou sobrevivem ou não sobrevivem. Verificamos que há
pessoas que estão em situações mais precárias, com menos
direitos laborais, com menos direitos de expressão, de reivindi-
cação junto destas associações do que propriamente na admi-
nistração pública. Isto é gravíssimo. E, a continuar, vai gerar um
conflito insanável. O potencial democrático destas instituições
– algumas com um passado político democrático importante,
que emergiram a seguir ao 25 de Abril – vai ser confrontado
com esta situação.

São estranguladas pelo lado económico?

Sim, e a partir da altura em que os encargos são muitos, as
opções têm de ser feitas, ou continuamos razoavelmente inde-
pendentes e a perseguir a agenda política e educativa que está
nos nossos princípios, ou adaptamo-nos ao pragmatismo. A
partir daí, eu diria que não distinguirei esse sector de uma em-
presa de formação. 

Não diabolizo o mercado, o que digo é que a educação de
adultos não pode estar entregue a ele. Em primeiro lugar por-
que o mercado é uma metáfora em Portugal, não há mercado.
Para existir mercado é preciso existir poder de compra, uma
classe média endinheirada. Portanto, o mercado na educação
de adultos é uma insinuação do poder político. Assim como os
apelos à sociedade civil que as políticas públicas fazem são
retóricos. Não pode haver uma sociedade civil forte nesta área. 

Não tenho nada contra o mercado da educação de adultos,
funciona bem para os que podem pagar, para quem sabe o que
precisa na sua formação contínua, na sua formação profissional,
no seu portfolio de competências e em todas essas estratégias
hiperracionais de um cidadão consumidor de formação que sabe
do que precisa e para onde vai.

Cada vez mais nos deparamos com grandes empresas a

interessar-se por esta área…

Vemos a rede de instituições que está no terreno. O que
queremos saber é qual é o projecto educativo destas institui-
ções, porque é que de repente se interessam por estas maté-
rias, que projectos têm. Desde os estudos que fizemos para a
Anefa, quando se dizia “Vamos finalmente, do ponto do vista
político, tentar articular educação e formação”, eu perguntava
– porque gosto de fazer perguntas incómodas – quem é que vai
articular quem? É a educação que vai articular-se com a forma-
ção ou é a formação que se vai articular com a educação? 

A educação de adultos, na sua tradição, nas suas metodo-
logias, pode ser simplesmente a cereja em cima do bolo da
formação profissional. Não tenho nada contra a formação profis-
sional; só tenho a convicção, cada vez mais sólida – e agora
reforçada pelos últimos 20 anos – de que os grandes problemas
sócio-educativos do país jamais se resolverão pela formação
profissional. No texto mais recente que escrevi, afirmo isso com
clareza. 

Não temos retaguarda educativa, o nosso problema é edu-
cativo. Antes fosse um problema de qualificações. Se o proble-
ma português fosse verdadeiramente um problema de qualifi-

cações profissionais, possivelmente numa década, com fundos
e com projecto claro resolvíamos o problema. Não vejo é estes
gravíssimos problemas da formação profissional nos países
nórdicos ou na Alemanha, que têm retaguarda educativa. 

O que queremos fazer é sempre um truque à portuguesa,
temos um problema de décadas e agora queremos fazer um
truque, sem fazer o que temos de fazer. Investir profundamente
na educação, na escolarização, na educação de adultos em
várias áreas, na educação popular, na alfabetização literal – de
que se deixou de falar, porque 9% de analfabetos em média
não constitui um problema político para o país. Isto é gravíssi-
mo, aqui no Minho há concelhos com 20% de analfabetos
literais, na população adulta. E depois questionam-se como é
que investimos tanto na educação e temos tantos problemas
de insucesso escolar, de abandono escolar. É não conhecer o
país. 

É extraordinário como é que não se conhece o país. Sabe-
mos que a escola não pode compensar a sociedade, a educa-
ção faz a diferença, tem responsabilidades, mas evidentemente
não é a varinha mágica para a solução dos nossos problemas.
Isto é que é o pedagogismo. 

Critica-se hoje muito o pensamento educacional, a pedago-
gia, o “eduquês”. Também critico o “eduquês” se o “eduquês”
for simplesmente uma tradução grosseira e ingénua do pensa-
mento educacional, que muitas vezes é o discurso dos minis-
tros. O que eu acho que é verdadeiramente o “eduquês” é o dis-
curso dos jornalistas e da comunicação social. Hoje falamos
com a maior das clarezas em ensino pré-escolar. Para mim é
um bom exemplo de “eduquês”, ensino pré-escolar. Quem o diz
não sabe o que está a dizer, é “eduquês” da classe política. E é
“eduquês” dos jornalistas, porque ensino pré-escolar é uma
contradição nos termos. Se é ensino, não me parece que seja
pré-escolar; e, depois, ensino porquê? Porque havia de ser ensi-
no, e porquê pré-escolar? Prefiro dizer educação de infância. 

É preciso desocultar, compreender o discurso pedagógico
do antieduquês. Não tem nada de novo, este discurso contra o
pensamento educacional, contra as pedagogias críticas, contra
a pedagogia democrática ocorre há mais de 20 anos na Europa
e chegou tarde, mal e frouxo a Portugal. 

Hoje os verdadeiros pedagogos, que têm capacidade de se
manifestar à escala do país, na comunicação social, nas gran-
des editoras, são os pedagogos da anti-pedagogia ou da contra-
pedagogia, do antieduquês. E curiosamente, se desocultarmos
alguns dos princípios interessantes desse discurso, vamos en-
contrar o verdadeiro pedagogismo. Pedagogismo esse que não
é típico dos pedagogos, pelo menos das pedagogias críticas.
Podemos dar o exemplo de Paulo Freire, que sempre criticou o
discurso pedagogista. 

O que é o pedagogismo? O pedagogismo é, basicamente, a
crença ingénua, de que pela educação, pela escola, pelo pen-
samento educacional vamos revolucionar as coisas e mudar a
sociedade e a economia. Creio que, hoje, nenhum educador
crítico, nenhum especialista em educação é ingénuo a este
ponto. Mas o que verificamos hoje é a ocorrência de um peda-
gogismo no sentido contrário, um pedagogismo que critica o
pensamento educacional, as novas pedagogias, as pedagogias
democráticas, um conjunto de ideias feitas, e o que se critica
são estas pedagogias que dizem que a escola deve ser hedo-
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nista, que não há esforço. Mas eu nunca li isto na pedagogia
crítica.

Leiam-se os textos de Paulo Freire sobre o acto de estudar,
é um acto difícil, requer disciplina, esforço, imenso trabalho.
Confesso que não sei de onde vem esta leitura tão unilateral, e
portanto ideológica, relativamente à pedagogia. O pedagogismo
destes sectores é um pedagogismo no sentido contrário, tão
criticável como o outro. Eu critico ambos. 

Dizem-nos que se apostarmos na formação profissional, na
formação contínua, na formação para a empregabilidade, nas
competências para competir, nas qualificações certas, vamos
resolver os nossos problemas de competitividade económica,
de produtividade. Isto é um verdadeiro pedagogismo. Mas
alguém está convencido disto? Se está é de uma ingenuidade
e de uma ignorância totais. Se não está, é de uma má fé
extraordinária porque faz o discurso sabendo que não é verda-
deiro. Realmente, não podemos hoje subordinar a educação de

adultos e a educação em geral a elementos de formação e de
ajuste às necessidades do mercado de trabalho, da economia,
apenas porque não vamos lucrar nada com isso. 

As necessidades do mercado de trabalho e da economia
são fluídas, mudam com uma enorme rapidez e a educação
não consegue acompanhar nem é bom que acompanhe, por-
que a educação é importante se dialogar criticamente com
estes sectores e com os nossos problemas. A educação não
pode ficar de costas voltadas para os problemas do trabalho,
da economia, da cidadania. Mas também não pode, por outro
lado, dialogar com estes problemas numa posição absoluta-
mente subordinada, de ajustamento. 

Há um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortela, estudioso
destas questões de educação, que diz, “no limite, adaptar-se é
morrer”. É um verdadeiro pedagogismo do tipo tecnocrático, eco-
nomicista. É isto que tem feito com que a educação de adultos
tenha sido evacuada do discurso político. 

É PRECISO DESOCULTAR,
COMPREENDER O DISCURSO
PEDAGÓGICO DO
ANTIEDUQUÊS. NÃO TEM NADA
DE NOVO, ESTE DISCURSO
CONTRA O PENSAMENTO
EDUCACIONAL, CONTRA AS
PEDAGOGIAS CRÍTICAS,
CONTRA A PEDAGOGIA
DEMOCRÁTICA, OCORRE HÁ
MAIS DE 20 ANOS NA EUROPA
E CHEGOU TARDE, MAL E
FROUXO A PORTUGAL. 
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A educação de adultos “cheira” muito a 25 de Abril, alfabe-
tização, educação popular, associativismo popular, educação
de base, educação política, com este ou com outro nome.
Costumo dizer, um pouco cinicamente, que em Portugal não se
fala já de educação popular porque já não temos povo. É uma
categoria que já não entra no nosso discurso, e educação de
base também não, porque nos puxa para trás. 

Temos uma conotação pejorativa da educação de adultos.
Para a classe média e para a classe política, a educação de
adultos é algo que puxa demasiado para trás, não é compatível
com o lugar central que temos de ter na Europa e na UE. Isto é
muito visível a partir de 1986, e é uma das razões porque acho
que nos governos sociais-democratas de Cavaco Silva o conceito
desaparece. E mesmo a ideia de 9% de analfabetos não tem
tratamento político nem teve ao longo destes anos. A ideia é: isto
é a mais baixa taxa que tivemos na história – o que é verdade –
acontece que ninguém tem feito nada por isto, não tem havido
uma política pública sistemática. Espera-se que simplesmente a
população analfabeta idosa, a que concentra mais analfabetos,
morra. E morre, mas morre a ritmos muito mais lentos do que há
uma década atrás, e é por isso que nos últimos anos estabilizou
e tenderá a estabilizar. 

Por um lado, há a mortalidade da população idosa, mas por
outro estamos a importar novos analfabetos relativamente aos
quais não há uma política pública em Portugal. A integração
dos imigrantes, do ponto de vista linguístico, cultural, social não
é em Portugal um problema de educação de adultos. Iremos
lembrar-nos que devia ter sido, quando, um dia, em Portugal,
ocorrerem problemas graves de integração como ocorreram em
França.

Há 30 anos, na Suécia, vi programas de educação de adul-
tos para a integração de imigrantes. Não tinham só a ver com a
língua, tinham a ver com a cultura, com a educação cívica, com
os impostos, com os problemas dos direitos do trabalho. O
governo nada faz, quem vai fazendo ainda são algumas organi-
zações não-governamentais, algumas IPSSs e alguns sectores
da Igreja activos nesta área. Não há uma política pública. A
educação de adultos, neste ponto de vista, não tem o que fazer.
Se não é educação popular, não é alfabetização, não é educa-
ção de base, não é educação para a democracia, se não é nada
disto, se não é educação liberal no sentido anglo-saxónico do
termo, da educação de adultos liberal, é o quê? Não precisa-
mos dela, de facto. É o ensino recorrente nocturno, para adul-
tos que não estão lá, são os jovens que se “insucedem” na es-
cola regular que lá estão e é a formação profissional; e eu diria
que a formação profissional cabe dentro do conceito de educa-
ção de adultos e tem todas as vantagens em articular-se por-
que, no meu conceito, só um projecto de educação de adultos
conferiria sentido à formação profissional. 

Fizemos uma investigação de mais de um ano numa grande
empresa multinacional, das maiores do país, que faz formação,
gasta imenso dinheiro em formação e queria saber quais os
níveis de literacia dos seus trabalhadores. O estudo foi feito com
muito cuidado, não foram simples testes de literacia, houve uma
descrição da empresa, dos planos de formação, houve um
inquérito aos trabalhadores do ponto de vista das suas práticas
culturais. Vamos publicar este estudo mantendo o anonimato da
empresa, é o único estudo, de que temos conhecimento, feito

sobre literacia em contexto de trabalho. Uma das recomen-
dações que fazíamos à empresa, era, a empresa trabalha com
tecnologia de ponta, tem quadros altamente qualificados, até
com doutoramento, e tem um operariado que é uma classe peri-
urbana, oriunda de sectores peri-urbanos e rurais que são o
retrato típico robô do operário português, neste caso mulheres,
que têm a 4ª classe, 6º ano e 9º ano muito menos, e daí para
cima muitíssimo menos. E o que dizíamos era, que uma empre-
sa nestas condições, no nosso entender, só pode fazer duas
coisas. Por um lado continuar com a formação profissional no
interior da empresa, de tipo altamente sofisticado e elaborado
para os quadros técnicos superiores e médios, e por outro ir
apostando numa formação técnica dos seus operários, articula-
da com a educação de adultos. 

Mas a nossa proposta era, vocês têm, predominantemente,
um operariado que se caracteriza por ser uma classe popular.
Só há uma coisa a fazer, é a educação popular dentro da fábri-
ca articulada com a formação profissional que é necessária
para a realização das suas tarefas de trabalho, uma formação
profissional que vai a par e passo com essa retaguarda educa-
tiva e com a mobilização dos próprios operários, porque os
operários, para avançar, têm que ser mobilizados do ponto de
vista educativo.

Esta é uma ideia que hoje não passa nas empresas, fica
mal, baixa o status. Educação popular numa empresa de tecno-
logia de ponta é terrível. E, no fundo, seria essa educação
popular que poderia conferir novo sentido, até em termos de
eficácia formativa. As empresas, nem do ponto de vista de
eficácia formativa e da produtividade perceberam como é que
se lá chega.

Mudando de assunto. Tem falado de “educação de adultos”,

“educação popular”, “educação permanente”, “educação e

formação de adultos”, “aprender ao longo da vida”.

Estamos a dar nomes diferentes ao mesmo conceito, ou

estamos, na verdade, perante novos conceitos de educação

de adultos?

Quanto aos conceitos, temos assistido a uma evolução con-
ceptual espantosa do ponto de vista político. Tenho falado a este
propósito numa ressemantização, porque os conceitos têm
historicidade, sabemos quando e como surgiu o conceito de
educação permanente. Aparece nos anos 60/70, muito impul-
sionado pela Unesco, por um conjunto de autores na Europa e
nos Estados Unidos. 

A educação permanente é um conceito típico de um deter-
minado momento histórico, o período a seguir à II Guerra Mun-
dial, com a construção do Estado Providência nos países cen-
trais e as políticas tipicamente sociais-democratas. Esta ideia
de que tem de haver uma política pública de educação de
adultos, e a educação de adultos é objecto de uma política
social, tem claramente a ver com o conceito de Estado Provi-
dência, com um projecto de Estado para a educação dos adul-
tos. O Estado tem uma carta de deveres para com a população
adulta. Não quer dizer que controle imediatamente todos os
níveis e todas as áreas de educação de adultos, mas deve ter
uma política, deve ter prioridades, deve apoiar, deve financiar,
o que é absolutamente indispensável hoje em dia em Portugal
e não ocorre. 

ENTREVISTA
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Nos anos 60/70, educação permanente e educação ao
longo da vida eram uma e a mesma coisa, eram simplesmente
variações de tradução, na língua inglesa era nesta altura o
conceito de Lifelong Education. Eram sinónimos, o projecto era
o mesmo, a discussão era a mesma. O que ocorre há cerca de
uma década é que se revitaliza o conceito de educação ao
longo da vida e se redescobre ao nível da gestão, da economia,
da política, um conceito de educação ao longo da vida já
absolutamente desconectado do conceito de educação perma-
nente. Em Portugal, em vez de continuarmos a falar em educa-
ção permanente fizemos uma alteração, deixámos o francês e
fomos para o inglês. Não é apenas uma questão terminológica
ou linguística. O conceito de educação ao longo da vida de que
hoje falamos nas políticas públicas não é sinónimo de educa-
ção permanente, não se articula com as políticas de tipo social-
democrata, um projecto público para a educação de adultos.
Ela é já uma alternativa que, de certa forma, nem sequer é
muito utilizada hoje. 

Verdadeiramente, foi uma porta de entrada para a emer-
gência de outros dois conceitos muito mais importantes, “for-
mação ao longo da vida” e, sobretudo, “aprendizagem ao longo
da vida”. Em termos conceptuais e políticos fomos descendo.
Cada vez se vai falando menos de educação e cada vez mais de
formação, porque se articula com a formação contínua. Quem
estuda estas áreas sabe que formação contínua é formação
profissional contínua, o paradigma da formação profissional.
Ora bem, porque é que hoje insistimos na aprendizagem? Infe-
lizmente não é por motivos de ordem pedagógica. O grande
livro de referência, ao nível da Unesco, das políticas públicas, o
paradigma da educação permanente é o “Aprender a Ser”,
coordenado por Edgar Faure e publicado em 1972. 

Toda a vida estivemos preocupados com as aprendizagens
dos adultos. As próprias metodologias da educação de adultos
mais avançadas partiram disso. Paulo Freire propunha partir do
universo do adulto dizendo, o adulto tem de aprender a ler, mas
ele já faz a aprendizagem no mundo, a leitura do mundo é ante-
rior à leitura da palavra. Porquê? Porque o adulto aprende expe-
riencialmente, socialmente, aprende com os outros. Ora não é
esta a justificação pedagógica para a tónica da aprendizagem
ao nível das políticas públicas. Por uma razão muito simples, a
aprendizagem responsabiliza o indivíduo, ao passo que a educa-
ção está ligada ao social, ao colectivo, ao bem público, ao con-
ceito de Estado Providência. A aprendizagem articula-se agora
de uma outra forma, responsabiliza o indivíduo; cada indivíduo
deve ser responsável pelo seu próprio percurso de aprendiza-
gem, pela construção do seu próprio portfolio de competências,
e portanto é o indivíduo o centro, a responsabilidade é mais indi-
vidual e menos do Estado. 

Alguns autores dizem, é por isso que não precisamos de
mais políticas públicas de educação de adultos. O governo dará
algumas estratégias que serão lidas pela sociedade civil, pelo
mercado, que se irá adaptando, reagindo. Ou seja, estamos
perante um conceito, não de cidadão, mas de cliente e consu-
midor de aprendizagens, de formações, que tem de ler os sinais
do tempo, da economia e do trabalho e, qual termóstato – per-
doe-se a metáfora, reagir de imediato a qualquer turbulência do
ambiente económico e laboral e, em função disso, apostar nas
suas competências. 

TODA A VIDA ESTIVEMOS PREOCUPADOS COM
AS APRENDIZAGENS DOS ADULTOS. AS
PRÓPRIAS METODOLOGIAS DA EDUCAÇÃO DE
ADULTOS MAIS AVANÇADAS PARTIRAM DISSO.
PAULO FREIRE PROPUNHA PARTIR DO UNIVERSO
DO ADULTO DIZENDO, O ADULTO TEM DE
APRENDER A LER, MAS ELE JÁ FAZ A
APRENDIZAGEM NO MUNDO, A LEITURA DO
MUNDO É ANTERIOR À LEITURA DA PALAVRA.
PORQUÊ? PORQUE O ADULTO APRENDE
EXPERIENCIALMENTE, SOCIALMENTE, APRENDE
COM OS OUTROS.
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Alguns sociólogos, como Richard Sennett ou Zygmunt
Bauman, têm analisado isto dizendo, hoje compramos formação
como compramos uma viatura ou um computador portátil, é
um investimento no nosso bem-estar. Estamos a investir na
aprendizagem ao longo da vida porque este conceito é de
extracção individualista, permite menos responsabilidade por
parte do Estado, responsabiliza mais o indivíduo. O indivíduo
que pode pagar e que sabe o que precisa, vai ao mercado
buscar as suas necessidades de formação, na lógica de que
formação se encaminha sempre para um défice, há uma coisa
que nos falta, há uma coisa em que somos incompetentes.

A educação permanente não se dirigia a défices. A lógica da
aprendizagem ao longo da vida, que é a lógica da empregabi-
lidade ou da aquisição de competências para competir, é uma
constelação de conceitos toda ela orientada para o ajustamento,

para a adaptação ao mercado de trabalho. Aquela dimensão
crítica, cidadã, da educação perdeu-se completamente. Como é
que Edgar Faure, em 1972, caracterizava a educação
económica? Como uma educação que, obviamente, está atenta
ao mundo do trabalho e à própria formação profissional, mas que
tem como objectivo último capacitar os cidadãos para uma
interrogação crítica da economia, do trabalho e da capacidade de
transformação das condições de produção e da própria econo-
mia. Isto acabou, hoje é considerado uma grande narrativa. 

Quando se fala hoje em qualificação, em aprendizagem, é
sempre do ponto de vista da adaptação do indivíduo ao seu
ambiente. O ambiente é turbulento, muda, é incerto, o indivíduo
tem de se adaptar, se não se adapta não sobrevive, se não
competir não progride. É muito darwinista, uma luta entre indi-
víduos baseada naquilo a que chamo uma pedagogia contra o
outro. Porque se todos forem competentes, ninguém compete. A

lógica das competências para competir só sobrevive se uns
forem mais competentes que os outros. 

Como é que sabemos que fizemos bem o nosso portfolio de
competências e o nosso percurso individual de aprendizagem?
Em primeiro lugar, recomendo aos meus alunos, se o quiserem
fazer escondam-no, não mostrem aos colegas, no segredo é
que está a alma do negócio; segundo, como é que, empirica-
mente, eu sei que realizei isto bem? No momento em que deixo
o outro para trás, no momento em que ganho uma posição ao
outro. A competitividade é a palavra-chave da educação.

Mas isso não entra em conflito com as estratégias

empresariais que apostam no trabalho em equipa? 

Esta lógica individualista é muito bem articulada com a
inovação e a competitividade. No fundo, há aqui alguns valores

clássicos em presença até da economia liberal. Podemos dizer
que os economistas liberais eram demasiado progressistas e
humanistas para algumas correntes actuais do neoliberalismo.
Mas há muito a ideia de que a perseguição diligente dos inte-
resses individuais resulta no bem comum. Está por demonstrar,
há autores que dizem: de repente há uma varinha mágica que
transforma o interesse individual no interesse colectivo. A ver-
dade é que estas perspectivas adoptam muito este ponto de
vista, mesmo hoje o conceito de empresa e de organização é
muito de base individual. Há uma espécie de reificação da
empresa, a empresa é tratada como uma pessoa, a organiza-
ção é tratada como um pessoa que age, que tem necessidades,
que tem um ciclo de vida, a metáfora individual organicista é
central neste ponto de vista. 

Hoje, na Europa, quem faz mais formação profissional
contínua são os que têm mais habilitações, os quadros médios,

ENTREVISTA

ESTUDAR E ESCREVER SOBRE EDUCAÇÃO
DE ADULTOS NÃO DEIXA DE SER UM ACTO
DE RESISTÊNCIA, NÃO É UM ACTO
PURAMENTE ACADÉMICO
E NÃO ABRO MÃO DISSO.
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intermédios e superiores das empresas. Não são verdadeira-
mente aqueles que precisariam de o fazer. Mesmo assim sabe-
mos quantos gestores e quantos quadros médios e superiores,
apesar de terem feito tudo certo, estão a sucumbir ao downsizing,
ao desemprego estrutural, às deslocalizações das empresas, à
dança dos gestores. 

A formação profissional não pode ser vista como um seguro
contra os riscos do mundo, contra os riscos laborais, contra os
riscos do desemprego. Mesmo que façamos tudo certo jamais
teremos um seguro contra esses riscos. Desse ponto de vista,
acho que os conceitos são claros, entrou-se pela educação ao
longo da vida mas para fazer a ponte para a formação ao longo
da vida e imediatamente para a aprendizagem ao longo da
vida. Temos uma linguagem que é hoje toda da economia e da
gestão, qualificações ao longo da vida, empregabilidade, com-
petências para competir, competir para progredir, a linguagem
é bélica. 

Toda a lógica da educação para todos, é uma educação
transformativa, democrática, emancipatória, que se preocupa
com o destino da Humanidade. Depois faz-se um discurso
retórico, as competências profissionais mudam com grande
rapidez, queremos é um indivíduo bem formado, com capa-
cidade crítica, capaz de aprender a aprender, mas isto é muito
retórico. Quais são as empresas que contratam nesta base? E
o que é que nós, na educação de adultos, estamos a fazer por
isso? 

Estamos, cada vez mais, a claudicar perante a adaptação
funcional ao curto prazo.

Por fim, uma pergunta pessoal. Não se sente desgastado

por lutar por uma causa em que o seu discurso não é o do

mainstream?
Não, não sinto. Por um lado, porque sou demasiado novo.

Comecei muito cedo a interessar-me pela educação de adultos
– em 1979, tinha 22 anos. O que eu sinto hoje é que muitas
das pessoas que trabalham nesta área incorporaram com
demasiada facilidade este discurso ideológico, este discurso
tecnocrático sobre educação de adultos, porque também eles
não têm uma retaguarda educativa do ponto de vista da
historicidade dos conceitos, da evolução dos conceitos, do que
foi a educação de adultos em Portugal.

É cada vez mais difícil escrever, estudar e defender algumas
destas opiniões. Embora eu não possa dizer que esteja despo-
jado de recursos e de armas para esta luta. Aqui na Univer-
sidade, temos muitos mestrandos, muitos doutorandos, faze-
mos investigação, damos aulas e eu faço este trabalho com a
juventude todas as semanas. Temos um capital de investiga-
ção, de conhecimento, um capital histórico, um capital acadé-
mico que pode e deve ser utilizado. 

É impensável perceber a educação de adultos, hoje em
Portugal, sem perceber a história dos últimos 30 anos, sem
conhecer os conceitos, as políticas públicas na Europa, os avan-
ços e retrocessos. Evidentemente, há um certo cansaço rela-
tivamente a esta luta, porque já se tentou tudo, já estive em
vários grupos de trabalho, já fui coordenador de um trabalho da
comissão de reforma, já estive como membro de um conselho
consultivo de um ministro da educação, eu e outros colegas
tentámos realizar o que podia ser uma interessante agência

nacional de educação e formação de adultos, até publicámos
um livro sobre isso. 

As coisas são cada vez mais difíceis nesta área e há um
acto de resistência, estudar e escrever sobre educação de adul-
tos não deixa de ser um acto de resistência, não é um acto
puramente académico e não abro mão disso.

Acredita que uma nova geração pode dar uma nova vida a

esta temática?

Não seria tão optimista, o terreno da educação universitária
e da educação nesta área está absolutamente armadilhado. Hoje
uma grande parte da formação universitária que se faz nesta
área é tecnicista. Dou aulas há muitos anos na Europa, em gran-
des universidades europeias de educação de adultos, Berlim,
Barcelona, França, Holanda e tenho todos os anos alunos de
graduação, licenciatura de educação de adultos, na Europa há
licenciaturas em educação de adultos.

Não se pode generalizar mas na maioria dos casos as pro-
babilidades desses meus interlocutores terem lido o Michael
Porter ou o Peter Drucker, ou o mais recente manual de gestão
de recursos humanos são muito maiores do que terem lido
alguma página sobre Paulo Freire. E isto diz do que é hoje a
formação em educação de adultos na Europa – é um subcapí-
tulo da gestão de recursos humanos. Muitas vezes nem apare-
ce com a designação de educação de adultos, aparece como a
aprendizagem ao longo da vida e recursos humanos. Hoje uma
parte da juventude universitária está a ser exposta às perspec-
tivas dominantes que são a gestão dos recursos humanos, não
a educação de adultos. 

Muitas vezes o que resta da educação de adultos vai sobre-
vivendo à luz de outras áreas, políticas públicas, políticas
sociais em recursos humanos, gestão. Vai sobrevivendo e
adaptando-se. Vejo práticas de codificação e descodificação ao
estilo de Paulo Freire e invocando o nome dele em vários países
europeus.

Há um esforço para revitalizar Paulo Freire. Neste momento,
em Portugal, criamos o Instituto Paulo Freire e temos realizado,
trabalhado, feito congressos, tem-se escrito sobre Paulo Freire.
Eu dou todos os anos um curso sobre Paulo Freire na Univer-
sidade do Minho, este ano vou dar um curso de Verão de três
dias. Este é o combate que acho que a universidade portuguesa
pode fazer se os departamentos, as orientações políticas quise-
rem fazer porque está ainda dentro da nossa liberdade fazê-lo.
Há ainda uma comunidade académica muitíssimo viva em
grandes universidades que não são exactamente periféricas a
trabalhar nestas áreas. Em Edimburgo, uma cidade cosmopolita
com uma grande universidade altamente prestigiada existe uma
rede de educação popular. Do ponto de vista crítico há a rede de
educação popular coordenada na Escócia, há a Associação
Europeia de Investigadores de educação de adultos e continua
a haver uma série de fóruns internacionais e de bons autores a
escrever.

Esta entrevista pode ser lida na íntegra no site da Associação 
“O Direito de Aprender” 
www.direitodeaprender.com.pt
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Quem a vê circulando
pelo bairro onde vivem
os ciganos do Olival,
pensa que é uma
assistente social já
muito íntima daquela
comunidade. Na
verdade, Isabel Leal é
professora de 1º ciclo,
licenciada em
Animação Comunitária
– Educação de Adultos
pela Escola Superior
de Educação do Porto.
O seu contacto com os
ciganos começou
quando passou a dar
aulas de alfabetização
naquela vila. É um
pouco dessa
experiência que
relatamos a seguir.

REPORTAGEM

LETRAS CIGANAS
Texto: Cristina Portella Fotografias: Miguel Baltazar



N ão foi o melhor dia para os
ciganos chegarem a Olival.
O calendário marcava 11 de
Setembro de 2001. Com os

nervos já tensos em função dos ataques
terroristas nos Estados Unidos, os mora-
dores daquela vila foram surpreendidos
com a chegada de 27 famílias ciganas,
num total de cerca de 120 pessoas, para
ocupar alguns apartamentos do bairro
social recém-inaugurado na vila. “Foi uma
bomba que nos puseram aqui”, sintetizou
um olivense à imprensa local. A rejeição
aos novos vizinhos transformou-se, nas
semanas seguintes, em manifestações de
protesto, cortes de estrada e, até, na ten-
tativa de impedir que as crianças ciganas
fossem matriculadas na escola. 

Quanto aos ciganos, não estavam
menos preocupados com o seu destino.
Chegavam a Olival após terem sido obri-
gados a sair dos terrenos que ocupavam
há vinte anos junto ao mar, em Francelos,
e permanecerem durante quatro meses
em tendas militares num quartel, en-
quanto aguardavam o paradeiro definiti-
vo prometido pela Câmara de Vila Nova
de Gaia. Apesar de todos esses atrope-
los, demonstraram mais tolerância do
que os habitantes do Olival. Numa entre-
vista, um deles chegou a dizer, referindo-
se aos protestos que tinham involuntaria-
mente provocado: “Eu compreendo, nós
viemos invadir a terra deles”.

Mas este mau início é coisa do pas-
sado. De alguns anos para cá, tanto uns
quanto outros procuram esquecê-lo e
construir uma vida nova. Para isso, foi

fundamental o curso de alfabetização de
adultos criado em Setembro de 2003
para satisfazer uma das exigências na
atribuição do Rendimento Mínimo Garan-
tido. Para que as famílias ciganas pudes-
sem receber este benefício, as crianças e
alguns dos seus membros adultos, cuja
maioria não possuía sequer o quarto ano
de escolaridade, teriam, obrigatoriamen-
te, que frequentar a escola. “A partir do
ano passado, as pessoas já não vêm
mais à escola apenas por obrigação. Vêm
porque gostam”, avalia Isabel Leal, a pro-
fessora encarregada do curso de alfabeti-
zação de adultos do Olival, localizado na
Escola de São Miguel EB-1.

Mães e filhos

Os primeiros 25 alunos de Isabel
eram todos ciganos, 20 mulheres e cinco
homens, com menos de 30 anos. Pouco
falavam, eram muito tímidos. Aos poucos,
os homens foram deixando de frequentar
as aulas. Quando a professora os encon-
trava no bairro, eles explicavam: “Ó pro-
fessora, é muita mulher”. “Aqui havia uma
certa igualdade entre os sexos e, ainda
por cima, a professora era mulher. Custa-
va-lhes um pouco”, explica Isabel. Nesta
primeira turma, cerca da metade nunca
havia andado na escola, não sabia sequer
pegar num lápis. “Vinham também com a
ideia de que não iam conseguir aprender
a ler.”

Além de uma certa falta de autocon-
fiança, os ciganos debatiam-se com vá-
rias outras dificuldades. Uma delas era o
facto de as jovens mães, algumas ainda

adolescentes, não terem com quem dei-
xar os filhos durante as aulas, realizadas
diariamente das 19 horas às 21h30. A
solução foi trazer os filhos. “Às vezes, a
sala ficava tão cheia que elas próprias
perceberam que não dava para trabalhar.
Era preciso deixar uma parte dos meni-
nos em casa. Elas organizaram--se e, ago-
ra, quando uma traz os filhos, a outra
não, e nunca estão aqui muitas crianças”.
Alguns pais aceitaram até tomar conta
dos filhos para as mulheres poderem
estudar. 

Um outro problema enfrentado por
alunos e professora foi a inexistência de
material específico de apoio escolar. A
criatividade, mais uma vez, conseguiu
contornar esse obstáculo. Isabel elaborou
alguns manuais, transformados em livros
e distribuídos aos alunos na altura do
Natal. “Toda a comunidade lia os livros, e
as crianças sabiam-nos de cor, acharam
uma certa piada”, relembra. Com fotogra-
fias dos próprios alunos a ilustrá-los, os
livros abrangiam as três áreas de estudo:
Língua Portuguesa, Matemática e Mundo
Actual. Os de Língua Portuguesa conti-
nham palavras e frases em quatro lín-
guas: português, língua cigana, marroqui-
no e inglês. Segundo Isabel, esses livros
transformaram-se num importante elo de
ligação entre a escola e o bairro. 

Tradição

Uma das tácticas utilizadas pela pro-
fessora para ganhar a confiança dos alu-
nos foi utilizar elementos da sua cultura.
Primeiro, começou por procurar compre-
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ender a sua língua, uma mistura de
espanhol, português e palavras de outras
procedências. Chamam-na de “galego”,
mas não é o mesmo idioma falado na
Galiza. “Agora já os entendo. Eles falam
em “galego” e eu respondo em português.
No início não me compreendiam, mas
agora já são praticamente bilingues”, con-
ta Isabel. A primeira palavra que apren-
deram a escrever foi família, “que é o mais
importante que eles têm”. Depois veio
cavalo e viola. Isabel sempre traduzia as
novas palavras para o “galego”, marro-
quino e inglês. “Eles não davam muita
importância à língua deles, mas passaram
a valorizá-la quando a viram escrita.”

O respeito pela tradição cigana tam-
bém foi observado com rigor. Por exem-
plo, em relação ao luto. “Quando morre
alguém da comunidade, eles deixam de
ouvir música, de ir a festas, de ver tele-
visão.” No primeiro ano do curso, morreu
a mulher de um aluno, e ele nunca mais
pôs os pés na escola. Os parentes mais
próximos também pensaram em largar os
estudos, porque na escola havia música e

fotografias. “Aí eu propus um acordo:
vocês vêm, mas se houver um dia em que
eu quiser mostrar alguma coisa na TV ou
ouvir música, saem mais cedo”, recorda
Isabel. Eles concordaram e continuaram
a frequentar as aulas. A música, de facto,
é um recurso muito utilizado por Isabel
para cativar os seus alunos. Quase sem-
pre acompanhada da viola, ela ensina-
lhes canções brasileiras e portuguesas.
“Tento tornar esse espaço agradável, um
local em que todos se sintam bem, mas
que, ao mesmo tempo, saibam que estão
a aprender alguma coisa.”

Isabel observa que, ao contrário dos
outros grupos do ensino recorrente, os
seus alunos não vão à escola para convi-
ver, para conversar, porque já convivem
no bairro o dia inteiro. “É uma comuni-
dade um pouco fechada. Às vezes temos
momentos de intimidade, mas não fazem
isso com qualquer pessoa.” Essa amiza-
de entre alunos e professora resultou
não só do trabalho na escola, mas do
convívio proporcionado pelas visitas
regulares que Isabel faz ao bairro. “São

O TEMPO E O 25 DE ABRIL
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OTempo parecia não existir para
aqueles ciganos. Isabel Leal
conta que, no início das aulas,

os alunos não sabiam dizer qual era a
sua idade, nem quantos filhos tinham
ou qual era o dia da semana. “Eles
perguntavam-me: amanhã há escola?
Nunca tinham tido a necessidade de
contar, o tempo era supérfluo.” Mas já
não é assim. “Até por causa do horário
das crianças na escola, começam a ter
algumas noções e a querer saber quan-
do fazem anos e quanto tempo falta
para esta data.”

Para que os alunos incorporassem
mais rapidamente a noção de tempo, a
sala de aula foi decorada com um reló-
gio comprado numa loja dos 300 e um
calendário com o rosto de cada um,
para eles pintarem o dia em que estão.
A canção “Fico assim sem você”, da
cantora Adriana Calcanhoto, serviu de
fonte de inspiração para aprenderem a
ver as horas. Uma estrofe da música diz
assim: “Eu não existo longe de você/ E
a solidão é o meu pior castigo/Eu
conto as horas pra poder te ver/Mas o
relógio tá de mal comigo”. Num Natal,
Isabel propôs-lhes que ilustrassem esta
canção. Eles alinharam. Os desenhos
dos alunos e a música da compositora
brasileira foram reunidos no centro de
recursos da DREN para transformar-se
num criativo objecto multimédia. 

Mas não era apenas da noção de
tempo que os ciganos estavam
afastados. Eles também viviam
distantes da realidade do país e do
mundo. Nunca tinham ouvido falar,
por exemplo, do 25 de Abril. A
música jogou, mais uma vez, um
papel importante nessa
aprendizagem. Foi o Zeca Afonso e o
Sérgio Godinho, entre outros músicos
portugueses, que lhes contaram o que
significou a Revolução dos Cravos
para os portugueses, ciganos
incluídos. “Eles dizem: agora eu gosto
de assistir ao telejornal. A escola abriu
a porta não só para o próprio mundo
deles, mas também para o outro
mundo que está à sua volta e que, se
calhar, nunca tinham reparado, do
qual tinha um certo receio.”

REPORTAGEM
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quase todos da mesma família, e eu pas-
so na casa de todos os grupos, vou visitar
os bebés que nasceram. Houve, desde o
início, uma certa empatia entre nós que
foi crescendo. É uma relação muito afec-
tiva”. Eles chamam-na paja, palavra que
designa uma mulher de meia-idade.
“Faço todos os dias 50 quilómetros para
estar cá, porque moro em Matosinhos.
Mas eu gosto disto.”

Integração

Inicialmente, a rejeição provocada
pelos ciganos entre os habitantes do Olival
e os professores da escola chegou a inter-
ferir no trabalho de Isabel. Ela não tinha a
chave da entrada principal da escola e até
a limpeza da sala onde dava aula não era
assegurada. “Éramos um corpo estranho.”
Depois de muito reclamar junto ao DREN,
conseguiu garantir que a sala fosse limpa

e que houvesse um porteiro para abrir a
escola e zelar pela sua segurança durante
o período de aula. Para uma mudança de
atitude da escola para com os seus
hóspedes do ensino recorrente muito con-
tribuiu o comportamento de uma profes-
sora do ensino básico, adepta, como
Isabel, das visitas periódicas ao bairro
cigano. “Houve mais abertura ao ensino
recorrente, quiseram conhecer-me melhor.
Neste momento, há mais condições de
trabalhar.”

Como consequência dessa maior inte-
gração, mais crianças puderam ser matri-
culadas no ensino básico. Isabel lembra
do caso de um pai cigano que não permi-
tia que os filhos fossem às aulas. Ele
estava preso e temia que, na sua ausên-
cia, não houvesse ninguém para defendê-
los. Apoiada pela mãe das crianças, sua
aluna, ela foi conversar com o pai e

acabou por convencê-lo a permitir que os
filhos frequentassem a escola. 

Muitas mães, por outro lado, também
começaram a ver a escola de outra ma-
neira. “As aulas para os adultos tiveram
como consequência matricularam-se
mais crianças da etnia cigana na idade
própria, com 6 anos”, refere Isabel. “Elas
perceberam que a escola não era uma
ameaça à cultura deles. Que a escola
também podia ser divertida. Estando
aqui, passaram a compreender o que os
filhos faziam na escola e começaram a
ajudá-los a fazer os trabalhos de casa. As
mães ciganas são muito conscienciosas
com os filhos.” Ao aprenderem a escrever
o nome, elas passaram a ir à escola assi-
nar as fichas de avaliação dos filhos e a
participar das reuniões de pais e de
outras actividades, como o Dia da Mãe. 

Mas não foi só a comunidade cigana

NÃO FOI SÓ A COMUNIDADE CIGANA QUE PASSOU A VER COM OUTROS OLHOS A ESCOLA E A COMUNIDADE
NÃO-CIGANA. A RECÍPROCA TAMBÉM FOI VERDADEIRA. AS MAIS-VALIAS DOS CIGANOS, COMO A DANÇA,
TAMBÉM ESTÃO A SER VALORIZADAS.
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“Aexistência de diferentes línguas na escola
possibilitou não só o contacto com a diversidade,
como uma reflexão sobre a língua. Foi um passo

no sentido de valorizar a experiência dos alunos e conhecer
as suas raízes culturais, abrindo-se caminho para o
conhecimento dos mesmos, entre si.

Os seus nomes e os seus rostos, em fotografias, foram o
ponto de partida para o universo da leitura e escrita.
Desenhar as primeiras letras e escrever o nome constituiu-se
como um desafio imenso. O desejo de conquistar a leitura e
a escrita era evidente, mas o código do alfabeto parecia
indecifrável. Foi no “mundo da vida” que se encontrou a
inspiração. Tal como diz Paulo Freire, “A leitura do mundo
precede a leitura da palavra”.

Foi assim que as palavras família, amigo, viola, cavalo,
boneca, sapato, panela, janela... despertaram e se
entrelaçaram, nascendo muitas outras. Construiu-se uma
rede de palavras geradoras, com sentido, através do uso
integral de todos os sentidos. Aprendeu-se com o sabor das
cerejas e dos marmelos, com os cheiros dos jacintos e dos
cravos, com os sons da viola e das vozes e com muitos
“tacteares” e muitos olhares, também. Um aluno descreve a
experiência deste modo: “No mês de Maio, a professora
trouxe cerejas para ensinar as palavras com ‘c’. Pode ser que,

se os alunos comerem as cerejas, não se esqueçam de como
se escreve a palavra cereja!”

Na intimidade da sala escurecida, vendo slides, fizeram-se
viagens pelo mundo e constatou-se que realidades bem
distantes estavam muito próximas. A Índia foi um dos
‘destinos’ eleitos, permitindo descobrir as raízes mais
profundas. Do bairro, vieram as imagens das colchas
penduradas, dos cesteiros a ‘desramar’ o vime, das crianças
deitadas ao sol, da família à roda da fogueira, dos sorrisos
nas janelas e muitas outras. Depois, em conjunto, avançou-se
para o conhecimento da freguesia. Esta fase de
conhecimento do meio revelou-se essencial para uma
tomada de consciência das necessidades sentidas.

A festa tornou-se uma prática corrente, estando sempre no
centro do interesse dos alunos, constituindo uma motivação
para frequentar a escola. Quando se aproximava a data das
festas, alguns alunos começavam a ser mais assíduos. Assim,
para além das próprias festas do grupo (aniversários, Dia da
Mulher, fim de ano), sentiam um gosto especial pelas festas
realizadas, em conjunto, com outros cursos do Ensino
Recorrente.”

* Trecho do artigo “Da alfabetização à inclusão social”, 
de autoria de Isabel Leal e Maria Teresa Salselas

LEITURAS DO MUNDO*

REPORTAGEM
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que passou a ver com outros olhos a es-
cola e a comunidade não-cigana. A recí-
proca também foi verdadeira. As mais-
valias dos ciganos, como a dança,
também estão a ser valorizadas. As jo-
vens foram convidadas a dançar nas
festas da escola e da freguesia. “Organi-
zaram-se entre elas para escolher as
músicas, ensaiaram e foram todas muito
bem vestidas apresentar-se. Depois, fica-
ram super-orgulhosas porque receberam
muitos parabéns”, conta Isabel. 

Diferenças

Ao completar o seu terceiro ano, o
curso de alfabetização conta com 21
alunos inscritos, dos quais cinco são
homens. É um grupo heterogéneo, com
jovens de 15 aos 30 anos, ainda maiori-
tariamente cigano, que conta também
com um aluna de 72. Alguns estão a
começar a aprender a ler, enquanto
outros já sabem. Além de continuarem a
ser maioria, as mulheres ciganas tam-
bém são as mais assíduas. A explicação
é simples: elas não trabalham, enquanto
os homens andam à procura de sucata, a
sua principal actividade económica, já
que nenhum dos alunos se dedica ao
outro tradicional meio de subsistência
dos ciganos, a cestaria. 

No primeiro ano do curso, Isabel não
certificou ninguém. No ano seguinte, num
total de 30 alunos, certificou sete, quatro
dos quais ciganos. Isto é, ciganas. “Elas
queriam continuar, mas os maridos não
deixaram. Quando pensam no rendimen-
to mínimo ainda concordam, mas sem
isso, não. Agora elas só vêm às festas.”
Quando Isabel anuncia que alguma delas
será certificada, a reacção é imediata:
“Mas eu não quero ir embora. Quero
ficar”. Ela reconhece que, em termos de
números, o resultado não é lá muito signi-
ficativo. “E o que o Ministério da Educa-
ção e a DREN querem são números, não
é? Mas há que conhecer o percurso que
essas pessoas fizeram.” 

Para identificar esse percurso, Isabel
elaborou um questionário para ser aplica-
do aos alunos em que perguntou, por
exemplo, o que tinha mudado na vida
deles. “Agora eu penso melhor”, disseram
uns. “Agora saio de casa”, afirmaram mui-
tas mulheres. À pergunta sobre o que
aprenderam na escola, alguns responde-
ram: “aprendemos que, mesmo sendo
diferentes, podemos dar-nos bem”.

Isabel Monteiro, 25 anos, foi aluna do curso de alfabetização de adultos do
Olival. Assim como as outras mulheres ciganas entrevistadas, opinou ter
sido aquela uma experiência muito positiva. “Agora, vamos ao

supermercado e já sabemos ler os preços”, argumentou. Um dos dois filhos já
está na escola. “A minha opinião é que ele prossiga e seja um adulto muito
importante.” Para ela, o estudo é um pré-requisito da ascensão social. “Estudar
é muito importante, até porque conseguimos melhores empregos”, garante. 

Mas ela tem a noção de que, para os ciganos, esta equação talvez não seja
tão linear. “É claro que muitas pessoas são racistas e não dão emprego aos
ciganos”, acrescenta. Perguntamos: já se sentiu vítima de racismo? Sim, muitas
vezes, respondeu. “Uma vez fui pedir emprego em Gaia e não me deram. Acho
que foi por eu ser cigana.” Era para trabalhar numa confeitaria, mas o seu
sonho era fazer tapetes nas fábricas. Um dos seus sonhos. O outro era viajar,
como os seus antepassados, conhecer a Polónia. Porquê este país? “A professora
falou tanto da Polónia que eu adorei, vi fotografias.” 

Isabel diz ter orgulho da sua cultura. “Os ciganos são pessoas muito unidas.
Quanto temos problemas, chamamos todos e tentamos resolver. Somos uma
família muito grande”, conta ela. Há um traço cultural que ela fez questão de
ressaltar quando questionada sobre as razões que a levavam a ter orgulho dos seus:
“Respeitamos muito os nossos mais velhos. Eles ensinam-nos a fazer as coisas”. 

Muitos desses ensinamentos são transmitidos diariamente em volta das
fogueiras, que se acendem à frente de cada bloco de apartamentos ao anoitecer.
“Nós gostamos de pôr a conversa em dia em volta da fogueira. Estamos aqui
até às 9, 10 horas, depois a gente vai comer.” Ao lado dos ciganos estão
também “portugueses”, os outros moradores do bairro social. “As pessoas aqui
do bairro já não são racistas como eram antes. Eles convivem connosco. Vêm
todos parar às nossas fogueiras.”



Texto 
Luís Alcoforado (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra); 
Sílvia Sotero (Licenciada em Ciências da Educação – ex-estagiária de Educação de Adultos); 
Pedro Ferrão e Ana Alcoforado (Museu Nacional de Machado de Castro)
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O Núcleo de Assistência Psicoló-
gica e de Formação de Adultos
(NAPFA) da Faculdade de Psi-
cologia e de Ciências da Edu-
cação da Universidade de

Coimbra surgiu com o triplo objectivo de se
constituir como um desafio para a permanente
criação de saber no domínio da Educação e
Formação de Adultos, como um espaço de re-
flexão e formação para Professores e Alunos
com interesse nesse conhecimento e na sua
inserção social e, não menos importante e em
consequência dos dois anteriores, como um ser-
viço permanentemente à disposição da comu-
nidade e das suas necessidades educativas.

No cumprimento destas
responsabilidades e na conju-
gação dinâmica desses objec-
tivos, o NAPFA tem vindo a
assumir a responsabilidade
de contribuir para a formação
das(os) licenciadas(os) em
Ciências da Educação, mor-
mente das(os) que optam pelo
estágio curricular em Educação de Adultos,
assegurando o papel de charneira na indispen-
sável rede de suporte das(os) estagiárias(os) e
das suas experiências ecoeducativas ao longo
desse ano de transição. 

Neste sentido, é habitual elevar o desafio
das iniciativas, não só para o assumir volitivo,
por parte das(os) estagiárias(os), dos valores e
actividades das instituições de acolhimento,
mas também pela procura e desenvolvimento
de propostas inovadoras que corporizem uma
atitude de investigação-acção, verdadeira marca
genética de uma identidade diferenciadora dos
quadros teóricos e campo de práticas da Educa-
ção de Adultos, procurando novas parcerias,
para reunir as sinergias necessárias.

Foi assim que surgiu o “À conversa com a
arte”, um projecto de estágio curricular da
licenciatura em Ciências da Educação da Facul-
dade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra, a decorrer na
Associação Nacional de Apoio ao Idoso (ANAI),
na valência da Universidade do Tempo Livre
(UTL), contando com a participação de Técni-
cos Superiores/Investigadores do Museu Na-
cional de Machado de Castro e com a disponi-
bilidade de diversas entidades da cidade de
Coimbra que disponibilizaram os seus espaços
e, nalguns casos, os seus espólios, para serem
utilizados como recursos educativos.

Em traços muito gerais, esta iniciativa teve
como grande propósito desen-
volver, na população idosa,
alunos da UTL, atitudes pro-
gressivamente mais proble-
matizadoras, baseadas no de-
senvolvimento do sentido críti-
co e da sensibilidade estética,
através de uma ecoeducação
artística, procurando-se tam-

bém a construção conjunta de uma conscien-
cialização empenhada e responsável, sobre a
organização dos espaços culturais e históricos
da cidade de Coimbra.

Em Círculos…

A organização das actividades educativas
para adultos em “círculos” tem uma enorme
tradição, uma sedimentação teórica bem
estabilizada e manifestações práticas de incon-
tornável importância. Para o desenvolvimento
deste trabalho, vieram-nos à memória, por
exemplo, os círculos de estudos com raiz nas
folkehojskoler (escolas superiores populares)
dinamarquesas que, partindo das ideias de
Gruntvig, juntavam adultos de distintas idades,

“Só a arte tem o poder
De a todos nós transmitir

O que todos podem ver
Mas poucos sabem sentir”

(António Aleixo)

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA QUE DECORREU NO ANO LECTIVO DE 2002/2003, NA
UNIVERSIDADE DO TEMPO LIVRE DE COIMBRA, NO ÂMBITO DE UM ESTÁGIO CURRICULAR DE
EDUCAÇÃO DE ADULTOS DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE
PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, COM A COLABORAÇÃO
DO MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO, DO HOTEL QUINTA DAS LÁGRIMAS E DA CASA
MUNICIPAL DA CULTURA.

Georges de La Tour foi um
dos maiores pintores
franceses do séc. XVII,
redescoberto pelos
historiadores de arte, em
1915.
A “Mulher que lê a
sina”(1632-35) é uma
das raras cenas diurnas
deste pintor,
simultaneamente uma
das suas obras mais
fascinantes e misteriosas,
especialmente pela
expressão dos rostos e
pela ambiguidade dos
olhares que se
entrecruzam.
Representando uma
alegoria moral, a leitura
iconológica e iconográfica
desta obra constituiu um
dos momentos mais
interessantes de debate
(intencionalidade,
expressões, papéis
sociais…).



interesses e formação, para discutirem, para se
escutarem mutuamente, para cantarem em
conjunto e, principalmente, para tomarem
consciência de si próprios e do contexto sócio-
político-cultural em que se inseria a sua activi-
dade quotidiana.

Mas o que mais influenciou as nossas
opções de trabalho foram indiscutivelmente as
leituras e reinvenções do pensamento peda-
gógico de Paulo Freire. Tinham decorrido alguns
meses antes, em Coimbra, numa organização do
NAPFA, as II Jornadas de Educação de Adultos,
onde o pensamento e práticas freireanas tinham
tido um papel de clara centralidade, nomeada-
mente pela organização de um Workshop, sobre
Círculos de Cultura, animado pelo Professor José
Eustáquio Romão.

Aí fomos buscar as ideias centrais do projecto. A primeira
de todas, fazia-nos acreditar que qualquer processo educativo
se deve traduzir numa construção e reconstrução contínua de
significados da realidade, implicando acção sobre essa realida-

de. A segunda, levava-nos a concordar que as
finalidades desse processo terão que incluir a
transformação de visões muitas vezes ingé-
nuas, por visões críticas e transformadoras. A
terceira, impelia-nos a entender o acto educati-
vo como relação dialógica, baseada numa
convivência de absoluta igualdade entre educa-
dores, educandos e o objecto de conhecimento,
devendo os primeiros assumir uma permanen-
te atitude de amor, humildade e fé nos homens
e nas mulheres, enquanto agentes do processo
histórico e produtores de cultura.

Aproveitando o desafio do próprio Paulo
Freire, para que ousemos reinventar o seu pen-
samento e propostas, designámos as nossas
práticas de Círculos, assumindo a inspiração
freireana. Ora, como tínhamos aprendido, os

Círculos organizam-se à volta de temas geradores, os quais são
elementos constitutivos de uma Unidade Epocal entendida
como o conjunto de ideias, concepções, valores, etc, que
dominam uma determinada época.
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Gustav Vigeland, famoso escultor
norueguês, reúne praticamente toda a
sua obra, no parque que projectou e
concebeu em Oslo -  Vigeland Park. Para
este extenso parque, de cerca de 32
hectares, executou entre 1924 e 1940,
em bronze e granito, quase 200
esculturas com 650 figuras, um
verdadeiro catálogo de estados de alma.
É das emoções e da evolução da
condição humana que o autor trata.
Através de uma discussão sobre a
beleza das diferentes fases da vida,
estabeleceu-se a ponte com a
importância da beleza dos espaços
públicos e da importância de
(re)pensarmos os espaços da(s)
nossa(s) cidades como recantos onde a
arte (con)vida a momentos felizes.



Assim, por exemplo, assumir o desafio de construir, em
cada dia que passa, uma cidade melhor, onde as pessoas (con-
cidadãos e visitantes) aprendam continuamente, em conjunto,
visando compreender e transformar esteticamente os espaços
que habitam e visitam, os seus hábitos e comportamentos e
uma participação mais activa na definição de um desenvolvi-
mento onde todos se revejam, seria um óptimo tema gerador.
Aprender a conhecer e a amar a cidade, assumindo-a como
uma criação sua, defendendo a sua identidade cultural, a sua
beleza natural e construída, a sua universalidade e a sua voca-
ção educadora, cosmopolita e multicultural, prolongava natural-
mente a expressão desse tema gerador. Por fim, assumir de
forma responsável, crítica e exigente, este conhecimento e esta
construção, seriam, naturalmente a ideia integradora do nosso
tema.

…de Arte 

Por outro lado, até pelos contributos de Vigotsky e Leontiev,
acreditávamos que a educação artística e estética e, particular-
mente a educação pela arte, proporcionam um conjunto de
benefícios psicológicos, ao nível da socialização e do desenvol-
vimento do indivíduo. No que respeita ao primeiro, a arte for-
nece informação sobre o mundo, os valores culturais e normas,
os padrões de comportamento e os modelos de identidade
social. Ao nível da segunda, pelo contrário, a estética permite
quebrar as normas e conferir novos significados e novas manei-
ras de ver e avaliar a realidade.

Assim, ao envolver-se num processo de aprendizagem artís-
tica, o indivíduo vai olhar de uma forma diferente o “mundo” do
artista e a obra de arte. Desta forma, cada pessoa desenvolve
uma melhor compreensão do mundo e da sociedade que a
rodeia e, numa relação de cumplicidade, toma consciência de
que não há uma visão única do mundo: a sua visão pessoal. No
dizer de Leontiev, “... ao desenvolver contactos com a arte, um
indivíduo torna as suas relações com o mundo mais flexíveis,
significativas e orientadas para o futuro”.

Então, era importante associar a arte aos nossos Círculos,
mas, ao optarmos por uma educação pela arte, era forçoso que
se colocassem algumas questões prévias, começando desde
logo pelo entendimento de arte. Sabendo que a palavra arte
pode significar coisas diversas, de acordo com diferentes tempos
e lugares, passamos a assumir como arte todas as obras criadas
pelo Homem, susceptíveis de serem usufruídas esteticamente. 

Sabendo igualmente que muitos dos objectos que habitam
os espaços públicos, os museus e as galerias de arte, não se
destinavam a ser exibidos como arte, mas foram concebidos
para cumprir funções específicas, em tempos bem definidos,
tendo passado, ao integrar esses espaços culturais, por um pro-
cesso de descontextualização e de centralização na sua forma
artística, transformando-se em conjuntos mais ou menos articu-
lados e integrados de confrontos de metamorfoses de diferen-
tes expressões plásticas, realizadas por diferentes criadores
artísticos, lançámo-nos na procura intersubjectiva da compreen-
são desse confronto e da discussão dessa forma.
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Discussão e compreensão, mas não explicação. Como dizia,
já no século XIX, Renoir:

“…hoje em dia pretende-se explicar tudo. Mas se se pudesse
explicar, um quadro não seria uma obra de arte…Que qualidades
constituem a verdadeira arte? Ela tem que ser indescritível e inimitável
…tem que arrebatar o observador, pôr-se à sua volta e levá-lo consigo.
Nela o pintor transmite a sua paixão, ela é a corrente que ele emite e,
pela qual, ele envolve o observador na sua paixão”. 

Ou, como uma vez disse Almada Negreiros, a arte é um
mundo artificial, construído e, por isso, oposto ao mundo natu-
ral, espontâneo, tendo ambos apenas de comum a vida. 

O que nos interessava verdadeiramente, era partir exacta-
mente para uma codificação, descodificação e problematiza-
ção da vida.

À conversa com a Arte em Círculos de Arte

E foi assim que fizemos a proposta! Ninguém pretendia
ensinar nada. A ideia era, tão só, tendo a arte como ponto de
partida, discutir a vida e os seus espaços, assumindo a respon-
sabilidade de ter, em relação a eles, uma atitude mais respon-
sável e problematizadora. Aceite a ideia pela UTL e abertas as
inscrições, absolutamente livres e gratuitas, apareceram os
interessados e passamos a acção.

Os círculos de arte, em número de quatro, decorreram uma
tarde por semana, em locais diferentes de Coimbra: Quinta das
Lágrimas, Museu Machado de Castro e Casa Municipal da
Cultura. Com esta itinerância aliava-se a educação pela arte à
ecopedagogia: desenvolviam-se os debates e as actividades
ecoeducadoras a partir dos espaços e locais da vida quotidiana
dos sujeitos participantes, ao mesmo tempo que se transfor-
mava a sua liberdade crítica de pensamento e acção em rela-
ção aos espaços e organização arquitectónica da sua cidade.

Em cada um dos locais, um grupo de 10 participantes, jun-
tamente com a Animadora e os convidados, puderam conversar
e reflectir sobre questões ligadas à arte e à estética, exploran-
do as muitas formas de expressão artísticas, partindo daquelas
que, por maior participação no quotidiano, estabelecessem
uma maior identificação entre a arte e o público. 

Por exemplo, nos casos da pintura e da escultura, foi explo-
rada a tradução de sentimentos opostos, sensações antagó-
nicas, que provocam no observador respostas emocionais
espontâneas. Como foi bem claro nos debates, essa dicotomia
artística pode-se expressar, de uma forma realista, abstracta ou
simbólica, no seguinte jogo de imagens: belo/feio; sonho/pesa-
delo; alegria/tristeza; amor/ódio; paz/guerra; ruído/silêncio;
movimento/estático; dia/noite; verão/inverno; juventude/velhi-
ce; natureza/urbanidade; homem/animal.

Discutiu-se demoradamente que este conjunto de valores,

sensoriais, formais e expressivos, determinam a análise da
obra de arte e, preferir um estilo, uma escola ou uma determi-
nada obra de arte, não é crítica de arte, mas a afirmação de um
gosto pessoal. Foi ficando claro que não significa que o bom ou
o mau gosto não existam, mas que o valor positivo ou negativo
do gosto não depende de um absoluto. 

Foi apaixonante verificar a mais valia que constitui ousar
empreender a(s) possível(eis) leitura(s) de uma obra de arte (cf.
exemplo 1), utilizando, para isso, duas diferentes  abordagens.
A primeira, mais objectiva, procurou responder às seguintes
questões: “O que é? Quem fez? Quando fez? Onde fez? E como
fez?”. A segunda, distinta, mas complementar, partindo de uma
análise mais subjectiva, procurou intersubjectivamente explicar
os motivos artísticos e decifrar o seu significado mais profundo,
procurando responder à pergunta “porque o fez?”.

Os diálogos decorreram com enorme participação, acolhen-
do recorrentemente temas enquadradores como “O que é
arte?”; “O Artesanato é arte?”; “O que é o Belo?”; “Qual a impor-
tância da arte e do belo na nossa vida?”; “Enquanto sujeitos
produtores de cultura, como podemos viver em espaços mais
bonitos e usufruir a arte e o belo?” (cf. exemplo 2). 

E depois?

O projecto À Conversa com a Arte conseguiu despertar, nos
participantes, o interesse por uma forma diferente de desenvolvi-
mento cultural, pessoal e ocupacional. Nesse sentido, o grupo de
participantes propôs à Direcção da ANAI transformar os Círculo
de Arte em disciplinas da UTL a funcionarem trimestralmente,
com temas variados, como, por exemplo, história de arte, pintura,
escultura e artes decorativas. 

Para os técnicos que levaram este projecto avante, esta foi
uma oportunidade feliz de trabalhar com adultos num âmbito e
ambiente diferentes dos que habitualmente caracterizam a
educação de adultos. Este momento, evidenciou que a educa-
ção ao longo da vida não se limita ao espaço da sala de forma-
ção ou do anfiteatro, nem ao curso de formação, ao seminário
ou ao workshop. Efectivamente, este projecto, que de alguma
forma, foi inovador no seu objectivo, mostrou, a possibilidade
de desenvolver competências críticas de aplicabilidade a vários
campos de acção, nos educandos adultos/idosos, através dos
espaços da vida quotidiana. Criámos a ilusão de, com eles, per-
seguir um tempo de paz interior e sabedoria, entendido como
na feliz caracterização de W. B. Yeats

Embora muitas sejam as folhas, a raiz é só uma;
Ao longo dos enganadores dias da mocidade,
Oscilaram ao sol as minhas folhas, minhas flores;
Agora posso murchar no coração da verdade.

Nota: A UTL é a vertente cultural e ocupacional da ANAI. A UTL é frequentada,
maioritariamente, por pessoas reformadas que, durante a sua vida activa,
exerceram uma profissão com algum reconhecimento social e que pretendem
ocupar o seu tempo livre de uma forma útil e culturalmente enriquecedora. 
A colaboração com o Museu Nacional de Machado de Castro assumia já alguma
continuidade, nomeadamente no acolhimento de estagiários e na organização,
no âmbito da Coimbra, Capital da Cultura, de um workshop sobre Educação
Artística e Estética na Idade Adulta.
A educação artística difere da educação pela arte dado que a segunda é um
dos campos educacionais da primeira.
O que tem vindo a acontecer com a participação de um dos autores deste texto.
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Rui Seguro – Está prevista para breve a
abertura de mais de quatrocentos centros
RVCC. Que vantagens trará essa abertura?

Fernanda Marques – Eu acho que é
benéfico multiplicar por três ou por quatro
o número de pontos de entrada para o
sistema, porque facilita e generaliza o
acesso, aumenta a proximidade. Mas não
é bom que não haja uma visão territorial
e se tenha três ou quatro centros com
uma proximidade de um ou dois quilóme-
tros. É mau, porque este sistema nasceu
de uma parceria contratualizada entre o
Estado a sociedade civil, foi isso que lhe
deu a riqueza, o dinamismo, a flexibilida-
de. Ao deixar de ouvir a parte da socieda-
de civil, o Estado está a rasgar um pouco
o contrato de cooperação que fez com a
sociedade civil. Esta a dizer: nós aguenta-
mo-nos por nós próprios e vocês agora
vejam se se aguentam ou não. 

Por outro lado, se quisermos acreditar
que a eficiência se deve traduzir na
passagem do know how, do conhecimen-
to sedimentado para quem entra de novo,
então temos de dizer que este know how
radica nos centros, num sistema que está
no terreno. Estamos a assistir, da parte do
Ministério do Trabalho e do IEFP, a uma
intenção de abrir centros mas, no meio
disto tudo, está um sistema que já existe
há cinco anos e, como se diz em lingua-
gem popular, não é tido nem achado. 

Catarina Pires – Efectivamente, a rede
de centros tem uma história de vida. Os
centros foram passando por diferentes
estádios de desenvolvimento, nós fomos
também assistindo à evolução das nos-
sas entidades gestoras e sentimos que
aqueles modelos e os princípios que nos
orientaram estão um bocadinho distan-
tes. Aqueles que já cresceram sentiam
necessidade de uma monitorização, de
um controle de qualidade do que esta-
mos a fazer. Mas fomos formados para
implementar uma resposta inovadora,
que já está em curso há cinco anos. Che-
gámos a uma fase em que era preciso
utilizar este know how para pensar na
qualidade do que está a ser feito e qual o
caminho no futuro.

Chegámos ao momento de ver “como
é que se aproveita isto, este período de
moratória, de experimentação que os
centros tiveram, como damos o passo
seguinte?” 

Avança-se para as questões da
certificação a nível do 12º ano. E no que
diz respeito à certificação do 4º, 6º e 9º
anos? Ensino básico, como é que está?
Vamos avançar sem olhar para os resulta-
dos que estamos a ter, para o modo como
as coisas estão a funcionar no terreno?
Sentimos que há este distanciamento,
este alienar daquilo que é o know how, do
que são as facilidades ou as dificuldades
e, até que ponto este modelo que se
implementou se adequou ou não às
características da população portuguesa. 

Maria do Loreto – Penso que devemos
procurar qual a filosofia que subjaz àqui-

lo que se tenta promover. Vejamos a
questão da passagem da ANEFA à Direc-
ção Geral. Penso que a ANEFA trazia uma
grande inovação relativamente ao que é
a educação e formação dos adultos. A
forma como encarava o trabalho com os
Centros RVCC assentava numa visão de
educação e formação ao longo da vida.
Havia uma filosofia em que se pensava a
sério sobre o que era isto de reconhecer
competências a partir das experiências,
todo um processo que não é imediato
mas que exige profissionais capazes de o
realizar. 

Houve uma grande aposta na forma-
ção desses profissionais. Havia consciên-
cia de que havia uma profissão emergente
que era necessário criar, e encontrar o
que são as competências destes novos
profissionais. Nesse sentido, penso que o
que a ANEFA fez não foi só a aplicação do
modelo teórico a aplicar na prática; tentou
fazer, à semelhança do que se fazia com
os adultos, a partir da experiência, re-
conhecer o que são os saberes que se
foram construindo e como este saberes se
tornaram competências. E também fazer
um trabalho reflexivo muito grande com os
profissionais, a partir das suas expe-
riências partilhadas começar a construir o
que são as necessidades de formação. 

Acho que, neste momento, o grande
risco é tornar-se tão central a obsessão
da certificação que se esquece tudo o
resto. Abrem-se centros, há pessoas que
vão fazer esse trabalho e vão fazê-lo a
partir de um perfil de formação inicial em
psicologia ou ciências da educação, como
se, automaticamente, as pessoas pudes-
sem acompanhar adultos nesse processo
de conhecimento de si, para poder ser
reconhecido socialmente. É muito impor-
tante insistir numa formação séria de pro-
fissionais destes novos centros. 

Tenho pensado muito nisso nos últi-
mos tempos: se queremos ser coerentes
com este processo, deveria haver uma
formação em que os pioneiros desta
nova profissão tivessem um papel impor-
tante. Os pioneiros, os que estão desde
2001, têm muito a ensinar, e não só os
teóricos e os académicos. Deve haver um
diálogo entre os teóricos e estes saberes
do terreno, estes pioneiros, para, de fac-
to, se pensar o que deveria ser uma for-
mação para estes profissionais. Porque,
se não, multiplicam-se os números, multi-
plicam-se as certificações e está a per-
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der-se a possibilidade de contribuirmos
para que todos possamos crescer ao
nível de uma cidadania mais consciente.

Almiro Lopes – Fiquei assustado com
aqueles números perfeitamente ambicio-
sos que surgiram na apresentação do Pri-
meiro-ministro, na Assembleia da Repú-
blica, das Novas Oportunidades. Os
novos centros vão ser confrontados com
a necessidade de se obterem determina-
das metas de execução física. Para dar
alguma credibilidade e qualidade aos
processos, esta questão da gestão e da
execução física é uma forte condicionan-
te. Pareceu-me que há uma monitoriza-
ção, um acompanhamento e avaliação
dos processos e dos desempenhos que
era absolutamente necessária ser feita.
Para quê? Sobretudo para as próprias
equipas e os próprios centros se sentis-
sem acompanhados no seu trabalho e
pudessem ir aferindo os seus desempe-
nhos e forma de trabalhar, confrontando
outras experiências de outros centros.
Penso que esta é uma questão funda-
mental quando o discurso político aponta
como meta fundamental, para além das
questões da cidadania, o aumento da
qualificação dos portugueses. A qualifica-
ção dos portugueses não pode ser, pura
e simplesmente, um processo instrumen-
tal de mera certificação, tem de permitir
que as pessoas tenham a possibilidade,
a capacidade e as competências para
obter qualificações. Já devo ter feito mais
de 700 candidatos em termos de avalia-
ção externa, por isso já tenho algum
património de experiência, e as situações
são as mais diversas. O que se sente é
que as pessoas adquirem uma outra
autoconfiança, isto é, os adultos levam,
para além da certificação, uma outra dis-
ponibilidade para a aprendizagem; penso
que esse é o capital que não pode ser
frustrado, e a ausência de qua1idade
pode vir a frustrar essas expectativas,
independentemente dos tais objectivos
mais reais que são enunciados no
discurso político.

Maria do Loreto – O risco é pensar, por-
que se fala num certo número de coisas
que estão na moda, que se está a fazer
um trabalho e pode estar-se a desvirtuar
completamente. Quando se sugere as
histórias de vida, sei perfeitamente o que
é poder utilizá-las como uma técnica utili-

tarista que é, até do ponto de vista ético,
um grande problema, porque ninguém
pode despossuir ninguém da sua vida,
cada um é dono da sua vida. Se é um pro-
jecto de conhecimento, permite realmen-
te uma apropriação de si, dimensões de
si que integram o profissional nas outras
dimensões e permite a possibilidade de
uma emergência do sujeito, a possibili-
dade de a pessoa se reconhecer uma
outra pessoa. E isso vai ter consequên-
cias até ao nível profissional muito mais
ricas do que só a pessoa ter uma certifi-
cação. Isso é que é a grande mais-valia
de todo este processo e que não deveria
ser perdido.

Catarina Pires – Tem de existir algum
compromisso, em termos de execução
física. Pegando nas questões da emprega-
bilidade, o mercado de trabalho nunca é
certificado, o mercado de trabalho quer
pessoas com competências, e a missão
dos centros não é certificar, é precisamen-
te promover e mobilizar as pessoas para
uma cultura de aprendizagem ao longo da
vida, porque muitas vezes as pessoas
perderam os sentimentos de poder sobre
o curso da sua própria vida e este proces-
so tem essa obrigação. Eu só sou cidadã
se, efectivamente, sentir que tenho quere-
res, poderes, que eu sei o que possuo,
como o posso utilizar e se há condições
para o fazer. É disto que se trata, certifica-
ção não é homologação de documentos, é
reconhecer competências, se elas não
existem, completar ou colmatar estas
lacunas e devolver o poder às pessoas.

Maria do Loreto – Num projecto de conhe-
cimento e – não temos que ter medo das
palavras – emancipatório.

Almiro Lopes – Muitos dos candidatos
que chegam aos centros vão, natural-
mente, com o objectivo imediato da certi-
ficação do 9º ano, por necessidades de
emprego e até por questões de acesso a
formações. Mas muitos têm a perspec-
tiva de prosseguir, ao longo do processo
descobrem o desejo de continuar, e o
problema que aqui se coloca é como é
que se articula este prosseguimento.
Quem conhece esta realidade sabe bem
que os candidatos interrogam: quando é
que vem o 12º ano, dentro do mesmo
modelo, ou a alternativa é fazer o 12º
ano na escola? A rigidez do sistema esco-
lar é incompatível com a vida da genera-
lidade das pessoas, o esquema escolar é
extraordinariamente rígido. 

Penso que a própria oferta do ensino
escolar nocturno deveria ser concebida
no sentido de se articular com esta filo-
sofia dos cursos EFA. Poderia optimizar-
se e adequar-se percursos de formação,
encontrar percursos mais adequados à
realidade de vida dos adultos. E aí eu
poderia encontrar alguma coerência polí-
tica ao dizer-se que este processo era
para apostar na qualificação dos adultos
e na qualificação dos portugueses.

Fernanda Marques – Quero reafirmar
que a forma como nós organizamos as

AO LONGO DA VIDA 47

O MERCADO DE TRABALHO
QUER PESSOAS COM
COMPETÊNCIAS, E A MISSÃO
DOS CENTROS NÃO É
CERTIFICAR, É PRECISAMENTE
PROMOVER E MOBILIZAR AS
PESSOAS PARA UMA CULTURA
DE APRENDIZAGEM AO LONGO
DA VIDA, PORQUE MUITAS VEZES
AS PESSOAS PERDERAM OS
SENTIMENTOS DE PODER SOBRE
O CURSO DA SUA PRÓPRIA VIDA
E ESTE PROCESSO TEM ESSA
OBRIGAÇÃO.
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estruturas de intervenção e de aplicação
das políticas públicas para a educação de
adultos é uma questão política. Defendo,
claramente, podermos ter autonomia,
independência. Há alguns aspectos que
têm de ser clarificados, porque algumas
coisas não estão consensualizadas. 

A primeira é: o que queremos fazer
do sistema de validação e reconhecimen-
to de adultos? Queremos que seja transi-
tório? Teoricamente, daqui a cinco, seis,
sete anos, quando tivermos conseguido
certificar toda a gente, a certificação por
via dos adquiridos deixa de ter sentido. É
isto que queremos? Ou consideramos
que este sistema é hoje o reconhecimen-
to de que os espaços de aprendizagem
são múltiplos, a par da escola há todos
os outros espaços onde desenvolvemos
competências, adquirimos conhecimen-
tos, saberes, etc.? 

Eu coloco-me na segunda alternativa,
no segundo pilar, o sistema que hoje te-
mos é apenas o início do sistema mais
amplo que vá abarcar certificações ao
nível do ensino superior, como já aconte-
ce noutros países. Isto foi a pequena
semente que se lançou mas que depois
vai ser um sistema consolidado, amplo e
diversificado. 

Se partimos da primeira concepção,
não há problema nenhum – podemos fa-
zer do sistema os rebuçados para a tosse,
ele vai acabar daqui a algum tempo, atin-
gimos as metas de números, fechamos a
gaveta e arrumamos o assunto e voltamos
aos espaços formais de aprendizagem. Se
estamos a pensar na segunda, então
temos de ser extraordinariamente cuida-
dosos e aí é que está o problema neste
momento. O caminho que trilharmos hoje
vai determinar o futuro deste sistema, e
eu temo que daqui a algum tempo possa-
mos estar mais uma vez a dizer que con-
cebemos coisas maravilhosas mas que os
resultados não prestam. 

O sistema não pode ser uma pana-
ceia para todos os males e o problema da
qualificação em Portugal é gravíssimo,
nós já perdemos vinte, vinte e cinco, trinta
anos, agora temos que fazer, como socie-
dade civil, o nosso papel, que é moderar
ou contribuir para que a pressão e a
angústia dos governantes e das suas
metas governamentais ambiciosas dimi-
nua, no sentido de dizer: atenção, alto,
porque se pode estar a matar o doente ou
deitar o bebé com a água do banho. Há

três ou quatro pecados mortais que não
podemos permitir. Por um lado, que o
sistema de RVCC comece a ser uma vál-
vula de escape ao abandono escolar e
isso já se está a verificar.

É preciso que as organizações
tenham capacidade de reafirmar que este
sistema surgiu para reconhecer, certificar
e validar competências, se a pessoa tem
perfil, mas se não tem enquadramento de
vida, espaços de vida onde pôde desen-
volver esses saberes e essas competên-
cias, então as ofertas têm que ser outras,
os caminhos têm que ser outros e não
podem ser alternativas rígidas que demo-
ram milhares de anos, têm de ser flexí-

veis. Esta questão de encarar os centros
como a grande gazua para a qualificação
vai levar-nos às questões da perversão do
sistema que a Maria do Loreto colocou,
do pouco rigor, porque em última análise
estamos um pouco a fazer isso, o sistema
tem princípios e pressupostos que não
são cumpridos na prática.

Sobre os profissionais, estive ligada
aquele projecto PRODERCOM (Projecto
de Desenvolvimento Reconhecimento e
Validação de Competências), que envol-
veu um conjunto de entidades públicas e
privadas, o IEFP, o INOFOR. Não basta ser
professor para ser técnico de validação.
E não basta ser psicólogo para ser téc-
nico de reconhecimento de competên-
cias. No final desse projecto chegámos à
conclusão que são dois grupos emergen-
tes, distintos, que se completam, que
confluem para a certificação; aos técni-
cos de reconhecimento compete apoiar a
exploração e aos técnicos de validação
compete fazer a tradução e esta questão
de fazer a tradução para a certificação é
o que distingue o professor do técnico de
validação. Como traduzir as experiências
plasmadas do dossier pessoal descritas
do jardineiro que faz o canteiro, com
fazer este trabalho minucioso do borda-
do, depois para o referencial de compe-
tências-chave e dizer: esta experiência
corresponde a isto e esta corresponde
àquilo ou a outra, e por aí fora.

Maria do Loreto – Eu acrescentava uma
outra competência, que é fazer a articula-
ção permanente com o sujeito que está a
poder instituir-se como sujeito, pelo facto
de narrar e construir sentido a partir da
sua vida. É por isso um processo de
desenvolvimento, porque a pessoa narra,
apropria-se. Não basta narrar, a pessoa é
um contador, mas tem de aceder a outros
níveis para se apropriar da construção do
sentido da vivência tornada assim expe-
riência, e isso é uma competência funda-
mental e não se faz em cinco dias. Estou
a pensar em Pierre Vermerch, como é que
se ajuda e se facilita o processo de expli-
citação da experiência. 

Almiro Lopes – Muitos professores têm
dificuldade em fazer aquilo que há pouco
definiu como uma tradução, exactamen-
te porque o olhar não é sobre a compe-
tência, é sobre os saberes e muitas vezes
sobre os saberes escolares. É extrema-
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mente interessante verificar que são
exactamente os jovens que têm maior
facilidade em dar este salto qualitativo,
de construir o olhar sobre um objecto que
não lhes era familiar mas que, progressi-
vamente, se torna familiar. O professor
tem de fazer quase que uma desconstru-
ção, porque se incide muito sobre o
saber escolar.

Catarina Pires – Uma tarefa com que as
equipas se debatem é a história de vida,
as competências e os adquiridos e, por
outro lado, um referencial de competên-
cias-chave que deveria uniformizar a
actuação dos centros de Norte a Sul do
país. É aqui que existe a variabilidade
entre os centros e a grande dificuldade:
como é que se estabelece este parale-
lismo, como é que se sobrepõe, como é
que se transformam as competências
académicas enunciadas no referencial
que recentemente foi reformulado. A
grande dificuldade reside aqui, quer da
parte dos profissionais de RVCC quer da
parte dos formadores. Não é uma tarefa
fácil porque, por um lado, temos o escolar
– embora este sistema e esta forma de
trabalho se tenha afastado muito do
escolar – mas temos um referencial e
temos competências académicas, uma
certificação escolar e a grande dificulda-
de reside aqui: a transformação, a inter-
pretação, e levar o próprio adulto a apode-
rar-se deste referencial, porque se ele não
for capaz de fazer isto, não é a equipa que
o vai conseguir fazer.

Gostava também de voltar atrás. Os
centros não devem ser vistos unicamente
como um serviço aberto ao público, há
todo um trabalho de bastidor, de gestão
e de funcionamento e também é missão
dos centros e não só das suas entidades,
estruturas promotoras e financiadoras
trabalhar esta questão da credibilização
do próprio sistema. Os centros concor-
rem para o desenvolvimento local, na
perspectiva da educação e formação de
adultos enquanto um vector de desenvol-
vimento local; cabe também aos centros,
para além da prestação deste serviço,
geri-lo, dinamizá-lo, há todo um trabalho
de bastidor, nomeadamente a articula-
ção com o ensino secundário. É preciso
vir beber ao que está a ser feito e que
canais são estabelecidos, porque efecti-
vamente há quem progrida e que dê
continuidade aos estudos. 

Maria do Loreto – De algum modo devia
também mudar o próprio modelo no inte-
rior das escolas. No fundo, este modelo
afirma que há vários processos de apre-
ender. É evidente que um jovem tem uma
experiência mais curta, menos diversifi-
cada, não é o adulto que já assumiu um
certo tipo de responsabilidades; mas
também tem experiências, e tem outros
problemas. De algum modo, é a própria
escola que também tem de mudar. O pro-
blema é que são sistemas completamen-
te estanques, quando se deviam era
fecundar, porque há qualquer coisa a
aprender dos dois lados. 

É uma alteração radical no paradigma

de aprendizagem, é dizer que não apren-
demos só a partir de teorias que, uma vez
sabidas, vão ser aplicadas na prática; é
um outro paradigma, o da reflexão sobre a
prática. Isso significa que não é só na
prática que se aprende, a prática reflectiva
permite o diálogo entre teoria e prática. Aí
está outra competência que os profissio-
nais têm de desenvolver: qual é o momen-
to oportuno, quando as pessoas estão a
contar a sua história de vida, para a pes-
soa poder nomear, num outro nível, aquilo
que vivenciou na sua prática? Qual o
momento oportuno para fazer o diálogo
entre experiência, dita em palavras do
senso comum, e o saber que é reconhe-
cido socialmente como saber científico?
Há muito a aprender desta forma.

Fernanda Marques – A questão que se
coloca é: como todos estes profissionais,
seja de reconhecimento de competên-
cias, sejam técnicos de validação, coor-
denadores de centros, temos de estar
dentro da substância das coisas, nomea-
damente porque fazemos o controle de
qualidade dos centros – e quando se fala
em controlo de qualidade, muito menos
importante que a execução física são as
metodologias que estão a ser implemen-
tadas, os procedimentos, a inovação, a
pressão sobre a equipa para inovar, para
arranjar novas alternativas. Ora bem,
onde é que estas novas equipas vão
beber as coisas? Porque tanta coisa
mudou nestes cinco anos! 

Quando me ponho a pensar como é
que fizemos as coisas, em Dezembro de
2001, quando arrancaram os seis centros,
e penso agora na panóplia de avanços, de
novas formas de fazer, de momentos
introduzidos no processo, a questão dos
processos autónomos, da introdução da
metodologia em portfólio para os adultos
mais autónomos... Este know how está
onde? Está nos centros, na rede sedimen-
tada no terreno. 

Se não há uma partilha, se não se
estabelece um canal de comunicação
entre os novos centros que vão surgir e
os que já estão estabilizados e que já
inovaram, já progrediram, não há uma
aprendizagem mútua. Para o próprio sis-
tema, era também um processo de
aprendizagem, era posto à prova, era
questionado. Mas isso não está a ser
feito, acho que só havia uma hipótese de
o fazer se houvesse um diálogo efectivo
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Fernanda Marques 

É PRECISO QUE AS
ORGANIZAÇÕES TENHAM
CAPACIDADE DE REAFIRMAR
QUE ESTE SISTEMA SURGIU
PARA RECONHECER, CERTIFICAR
E VALIDAR COMPETÊNCIAS, SE A
PESSOA TEM PERFIL, MAS SE
NÃO TEM ENQUADRAMENTO DE
VIDA, ESPAÇOS DE VIDA ONDE
PÔDE DESENVOLVER ESSES
SABERES E ESSAS
COMPETÊNCIAS, ENTÃO AS
OFERTAS TÊM QUE SER OUTRAS,
OS CAMINHOS TÊM QUE SER
OUTROS...
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DEBATE

no sentido da cooperação entre o público
e o privado, se os pressupostos políticos
que deram origem a este sistema – par-
ceria entre o Estado, a administração e a
sociedade civil – tivessem permanecido.
O que aconteceria agora, por hipótese,
era não apenas a visão territorial e a
planificação por grandes áreas territo-
riais; era juntar os novos, os que já estão
estabilizados, as escolas que existem, os
centros de formação à volta de uma
mesa, com dados de população e dizer:
qual vai ser a organização territorial
aqui? Quantos mais centros? Onde? Por
outro lado, organizar o debate e a passa-
gem do know how da formação. 

Como não há esta visão de coopera-
ção entre o Estado e a sociedade civil, o
que está a acontecer é que, de uma
forma mecânica e tecnocrata, os centros
vão abrir as portas e não sabemos como
é que vão funcionar, quem os vai formar,
quem vai formar a equipa de professores
óptimos da escola secundária de Esmoriz
que vai abrir um centro. O que está a
acontecer é que as pessoas das escolas
nos estão a contactar dizendo: não va-
mos abrir centro nenhum porque vocês já
estão aqui, como é que vamos organizar
o nosso trabalho em conjunto – em vez
de ser a administração e de haver uma
orientação política, medidas políticas
que favorecessem este tipo de diálogo.

Rui Seguro – Os centros ligados ao IEFP
vão ter também uma valência de cer-
tificação de formação. Não vão competir
com os outros de forma desigual?

Fernanda Marques – Os centros ligados
quer à rede do Ministério da Educação
quer à rede do Ministério do Trabalho
têm autonomia financeira, ou seja, tanto
podem certificar 250 pessoas num ano
como 500, como 100, como 50, a estabi-
lidade das suas equipas técnicas está
garantida, os financiamentos ao seu fun-
cionamento estão garantidos. Ao passo
que a rede da sociedade civil, das asso-
ciações de desenvolvimento, das asso-
ciações de educação de adultos, etc.,
está a ser financiada pelo III quadro
comunitário, pelos fundos. O que é que
vai acontecer? Como o quadro comuni-
tário está a chegar ao fim, a rede da
sociedade civil que não tem capacidade
de autofinanciamento vai desaparecer
do mapa e o que é que vai ficar? Vai ficar

uma rede estatizada com quatro ou cinco
organizações, AEP, INFTUR, grandes
organizações da sociedade civil que têm
capacidade de se autofinanciar.

Almiro Lopes – Não tenho dúvidas disso,
é um objectivo claramente político. 

Maria do Loreto – Por exemplo, a Asso-
ciação “O Direito de Aprender” tem um
papel. Eu trabalho nestas áreas ao nível
académico e tenho conhecimento de
uma série de pessoas que estiveram ou
estão completamente empenhadas, des-
de o início, no trabalho com centros e
que, no âmbito dos seus mestrados,
estão a fazer estudos em articulação
com pessoas de centros para poder ana-
lisar em conjunto essa prática já vivida.
Isto tem que ser divulgado, ter visibilida-
de, pessoas que, neste momento, estão
noutra situação, outras ainda continuam
em centros e estão a fazer os seus mes-

trados. Acho que há alguma coisa que
deve ser dita, publicada, visível. Isso é
uma gota, temos de encontrar canais
para não ficar no papel, poder ser parti-
lhado, tal como têm de ser partilhadas as
experiências.

Catarina Pires – Nós também tentamos
essa aproximação com o meio académi-
co. Neste momento temos duas investi-
gações a decorrer, para conhecer melhor
os nossos públicos, de poder partilhar e
até de questionar a nossa prática. Local-
mente as coisas estão a acontecer, mas
não há a plataforma que, a nível nacio-
nal, dê visibilidade e corpo a estas expe-
riências.

Maria do Loreto – Dado que não há essa
sensibilidade política, se nós não nos
mostramos também ninguém repara em
nós. Não estou com isto a querer descul-
pabilizar e tirar responsabilidade de

Maria do Loreto Paiva Couceiro

Investigadora da Unidade de Investigação
Educação e Desenvolvimento da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova. O seu interesse fundamental de
pesquisa, de investigação e de prática é a
formação dos adultos, os processos de
formação de pessoas adultas. As suas
áreas de interesse são a importância da
experiência nos processos formativos, a
formação experiencial, abordagens
biográficas, histórias de vida e as questões
da reflexividade.

Catarina Pires 

Psicóloga, coordenadora de um centro
RVCC promovido por uma associação de
desenvolvimento local, a ADEIMA –
Associação para o Desenvolvimento
Integrado de Matosinhos. Especializada em
educação, desde 2001 está mais ligada à
área de educação e formação de adultos.



quem tem responsabilidade. Mas temos
que tornar visível o que já existe. Nesse
sentido, o Encontro de dia 12, organiza-
do pela Associação “O Direito de Apren-
der”, foi um momento importante.

Almiro Lopes – Há aqui uma grande ana-
logia com o problema das culturas que se
constróem. Nem sempre estive de acor-
do com o Joaquim Azevedo, mas havia
algo que ele dizia, para implantar uma
determinada filosofia achava que não era
na escola formal que iria construir essa
cultura e teve razão.E ao fim de quatro,
cinco anos o que é que se verificou? Que
as parcerias com a sociedade civil,
construíram-se escolas profissionais, que
com muita facilidade fizeram desenvol-
ver uma filosofia muito própria. O contex-
to de uma escola formal tem uma cultura
muito própria, não vou dizer que essa
cultura não se transforme, não se adapte
às realidades e às exigências, mas é

difícil. Embora eu também seja sensível
ao argumento de que muitas das esco-
las, nomeadamente as de cariz técnico,
têm alguma capacidade para vir a cons-
tituir-se enquanto espaço de intervenção
neste domínio, nomeadamente em cer-
tificações ao nível profissional.

Catarina Pires – Este grande projecto de
implementação nacional e a criação do
sistema de RVCC, à semelhança de
outros projectos, o que é que permite?
Experimentar, ensaiar formas diferentes e
inovadoras de fazer. E depois olhar para o
tubo de ensaio e perceber o que daqui se
retira, de bom e de mau, o que é possível
generalizar, o que é de deixar cair. Esta-
mos no momento em que é preciso fazer
isto em relação a toda esta experiência
que não é, obviamente, uma resposta
universal, dirige-se a um perfil particular.
Em anos anteriores, o alargamento da
rede significou um decréscimo de inscri-

ções em cada um dos centros; mas, por
outro lado, está a sentir-se agora, que o
sistema, de repente, voltou a ganhar ener-
gia e até com menos esforços de mobili-
zação social as pessoas vêm e procuram
esta rede. Ela é pertinente, tem um lugar,
tem um espaço e acho que é preciso pen-
sar qual vai ser o enquadramento legal,
qual é o futuro, quais são os perfis das
entidades, quem é que pode concorrer e
aceder ao que vem aí. E haver uma
clarificação, porque estamos numa fase
de término dum quadro comunitário de
apoio que sustenta este sistema. Se a
nível nacional já podem estar definidas
algumas intenções de sustentabilidade e
de continuidade para além da dependên-
cia dos financiamentos, localmente isto
tem pertinências que, muitas vezes, não
são valorizadas.

Fernanda Marques – Acho que é impor-
tante a afirmação de que estamos com-
pletamente empenhados na batalha da
qualificação e do aumento das qualifica-
ções da população portuguesa. Não
pode haver dúvidas sobre isso. Acho
importante afirmar que é o grande desíg-
nio das políticas nacionais nos próximos
três ou quatro anos. Segunda questão:
ou salvaguardamos através das políticas
públicas a especificidade do sistema, ou
então o sistema não morre mas torna-se
uma fraude. Em terceiro lugar, a necessi-
dade de autonomizar as políticas públi-
cas de educação e formação de adultos.
Acho que a experiência que tivemos
durante essa autonomia de inovação, de
flexibilidade, não foi tanto pelas pessoas
que estiveram ligadas ao projecto, mas
pela organização que foi dada à própria
política de educação e formação de adul-
tos. É preciso aprender com o passado e
regressar a ele, tendo em vista objectivos
estratégicos. Acho também muito impor-
tante acoplarmos ao sistema de reconhe-
cimento e validação de competências
outras ofertas de educação e formação
de adultos, nomeadamente, instaladas
no sistema escolar, mas flexíveis. No
fundo, ir beber àquilo que já foi experi-
mentado pelos cursos EFA, as acções
Saber Mais e com os centros RVCC, e
conceber novos instrumentos de inter-
venção junto dos adultos. Por último, a
questão das parecerias entre o Estado e
a sociedade civil de dimensão territorial,
local para organizar o território.
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Almiro Lopes 

Professor do ensino secundário, durante
dez anos esteve ligado à Escola Profissional
Bento de Jesus Caraça. Participou de
cursos EFA e de uma experiência com a
Câmara Municipal do Seixal, uma escola
chamada de segunda oportunidade – uma
designação do projecto europeu.
Actualmente é avaliador externo quer na
Inovinter quer no Rumo aos Saberes, uma
instituição ligada a uma holding social cuja
cabeça é a Cerci de Peniche. 

Fernanda Marques 

Presidente da Comissão Executiva da Anop
(Associação Nacional de Oficinas de
Projecto) e presidente da Associação
Nacional para a Promoção do
Reconhecimento e da Validação de Com-
petências (APRVC).



52 APRENDER

À hora estabelecida para a
apresentação da peça de
teatro, integralmente escrita
e interpretada pelo grupo de

formandas, o salão da Casa do Povo de
Canaviais tinha os lugares todos preen-
chidos. Entre os mais impacientes encon-
trava-se um grupo de algumas dezenas
de crianças do concelho, que contrasta-
vam, nesta matéria, com o tranquilo pun-
hado de idosos do Centro de Dia. Mas en-
quanto as cortinas do palco não abriam,

os interessados poderiam adivinhar um
pouco daquilo que iriam ver teatralizado,
através da leitura de um grande livro
colocado de pé, no lado direito da sala, e
em cujas páginas se resumiam os princi-
pais capítulos – ou actos, se se quiser –,
daquilo que iria ser visto e que fora pre-
viamente desenvolvido num livro de
dimensões normais, com capa manufac-
turada e de edição muito limitada. 

Ana Galhanas, a mediadora desta
acção de formação iniciada no início de

Setembro de 2005 e que terminará em
Outubro próximo, explica que a inscrição
teve como condição um desemprego de
curta duração (inferior a dois anos) e que
a maioria das formandas possui o 6º ano
de escolaridade, embora algumas tenham
menos do que isso e uma ou outra o 8º
ano, tendo sido seleccionadas entre um
grupo de menos de 40 mulheres que se
inscreveram. 

“É muito importante que tentemos per-
ceber, na altura da selecção, se as pes-

REPORTAGEM

ERA UMA VEZ…
PROMOVIDO PELA FORMAJUDA EM PARCERIA COM OS MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO, ESTÁ
A DECORRER EM ÉVORA UM CURSO DE ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS DESTINADO A DESEMPREGADOS.
NO PASSADO MÊS DE ABRIL, AS 15 FORMANDAS QUE O FREQUENTAM FIZERAM A APRESENTAÇÃO PÚBLICA
DO TRABALHO INTERCALAR SUBORDINADO A UM TEMA DE VIDA. A ESCOLHA RECAIU SOBRE A EVOLUÇÃO
DO HOMEM NO MUNDO E EM PORTUGAL, UMA HISTÓRIA CONTADA SOB A FORMA DE TEATRO.

CURSO EFA – ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS

Texto Guiomar Belo Marques # Fotografias Paulo Figueiredo
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soas aguentam uma formação de longa
duração; se têm perfil para a profissão; se
as condições de vida que possuem lhes
permitem viver com a bolsa que irão
receber e que corresponde ao salário míni-
mo nacional”. Ana acredita que a selecção
não poderia ter corrido melhor, já que, se-
gundo afirma, se trata de um grupo extre-
mamente motivado, “talvez até o mais
motivado que eu já tive”, e ainda não se
registou qualquer desistência. Antes de
concluírem o curso, as formandas irão rea-
lizar um estágio de 17 dias úteis numa
instituição, “o que é muito importante por-
que isso irá permitir avaliá-las in loco e por-
que muitas vezes é esse estágio que abre
as portas para um futuro emprego”.
Habilitadas a dar apoio em ATL’s, jardins-
de-infância, creches, etc., Ana Galhanas
acredita que a taxa de empregabilidade irá
ser elevada. “É isso que se pretende, em-
bora nunca seja a cem por cento”, conclui.

E depois da formação?

A necessidade, a urgência, poderia
mesmo dizer-se, de trabalho depois de

terminado o curso é a principal preocupa-
ção para quem o faz. Mais apetrechadas,
melhor conhecedoras de pedagogias que
substituem o empirismo resultante da
intuição e da tradição, detentoras de um
diploma que lhes confere o 9º ano, a
incerteza do futuro é, contudo, uma tóni-
ca facilmente percepcionável. Apesar da
aprovação dos cursos EFA obedecer à
exigência de um estudo prévio que per-
mita concluir existirem condições para
uma elevada absorção dos formandos no
mercado de trabalho local da respectiva
área profissional, a verdade é que nem
sempre assim acontece. Acresce ainda o
facto recorrente de, uma vez terminada a
formação, as pessoas se confrontarem
com dificuldades muito concretas na
metodologia a seguir na procura de tra-
balho. Mas esse é um problema de que
se apercebem apenas à posteriori, o que
não impede a consciência prévia de que
não será necessariamente fácil.

Patrícia Valadas tem 29 anos, o 8º
ano incompleto e, para frequentar esta
acção, de que teve conhecimento através

do jornal, decidiu abandonar o emprego
precário que tinha como repositora num
supermercado, por sempre ter desejado
trabalhar com crianças. Sobre o curso
em si, Patrícia não tem dúvidas de que,
embora ainda vá a meio, tem aprendido
muita coisa “que julgava que já sabia e
que agora percebi que afinal não era
bem assim”. Além disso, depois de ter
interrompido o estudo há uns anos, tinha
algum receio de que surgissem algumas
dificuldades, mas não foi assim. Maior é
a apreensão relativamente ao futuro:
“com o curso podemos ser amas, receber
crianças em nossa casa, etc., mas como
somos 15, se chegarmos todas ao fim é
capaz de ser difícil que todas arranjemos
trabalho”.

Com apenas 21 anos, Cidália Maia,
que também não completou o 8º ano,
tem uma “cabeça bem arrumada” e uma
prematura noção da realidade. Depois de
ter terminado o contrato a prazo que lhe
permitiu trabalhar numa fábrica, voltou a
ficar desempregada, situação por já pas-
sou várias vezes na sua jovem idade.
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Também ela sempre desejou trabalhar
com crianças, por isso, quando no Centro
de Emprego perguntou se haveria alguma
coisa nessa área e lhe apontaram um
papel que estava afixado, nem pensou
duas vezes. “Foi uma oportunidade que
tive”, afirma. 

Para algumas das minhas colegas
talvez seja importante frequentarem este
curso porque obtêm o 9º ano, mas para
mim é vir a poder trabalhar numa profis-
são que gosto. Cidália sonha com um
futuro que se ajeite ao seu desejo. Tives-
se ela tido um berço mais abastado e
muito provavelmente estaria já diploma-
da como educadora de infância. Mas,
como a sociedade é injusta, tem cons-
ciência de que terá de se esforçar mais
do que outros para conseguir chegar ao
mesmo sítio. Nada de assustador para
quem sabe muito bem que as peras
doces não lhe cairão do céu. “A minha
perspectiva é conseguir o que quero,
estar perto de crianças, mas não acredito
que vá ser fácil arranjar um emprego

porque isto está muito mau, embora haja
muitas pessoas empregadas nesta área
sem qualquer formação. O curso dá-nos
uma aprendizagem diferente, vemos as
coisas pelo outro lado. Eu comecei a
trabalhar com crianças muito nova, mas
agora percebo que é tudo muito diferen-
te, que aquilo que eu pensava que devia
ser de uma maneira afinal é de outra.
Além disso, ajudou-me a recordar muitas
coisas que já tinha aprendido mas de
que me esquecera. Sempre tive dificul-
dades com a Matemática, mas agora,
com este formador que temos, que é
muito bom e muito paciente, tudo se
tornou mais fácil. É que, na Matemática,
se não temos um professor como deve
ser, nada feito.” Cidália não sabe o que o
futuro lhe reserva, mas em cada dia de
curso se arreiga mais dentro dela o
sonho de continuar para a frente nesta
área. Por isso, “se não conseguir arranjar
emprego e aparecer outro curso nesta
área que me dê a equivalência ao 12º
ano eu faço-o!”

REPORTAGEM

AFormAjuda aposta na
implementação sustentável dos
cursos EFA, para o combate às

taxas de desemprego, nomeadamente,
o desemprego que se faz sentir nos
grupos mais desfavorecidos e pouco
qualificados, oferecendo a
oportunidade e o acesso à
escolarização e qualificação
profissional, ao mesmo tempo que se
constitui como uma alternativa de
sucesso aos sistemas tradicionais de
ensino, combatendo assim, as baixas
taxas de conclusão do ensino
obrigatório e secundário, investindo
na inserção e/ou reinserção no
mercado de trabalho. 

Sendo a experiência formativa
EFA, uma experiência intensa, e
simultaneamente enriquecedora, na
medida, em que a partilha de
experiências ocupa um lugar de
destaque, assim como, todas as
histórias de vida, muitas vezes,
envolvidas em “tonalidades fortes”,
sustentadas por vivências difíceis, a
FormAjuda e a sua equipa formativa,
têm ao longo do tempo, divulgado e
partilhado a sua experiência, que
cresce a cada dia, percorrendo um
contínuo, que parece não ter fim, uma
vez que cada situação nova se
constitui como um desafio e uma
nova aprendizagem. 

Com esta experiência, têm
emergido questões de importante
conceptualização, que a FormAjuda,
através de uma intensa reflexão, tem
procurado responder e conceptualizar.
Sendo a experiência EFA vasta,
existem domínios em que a
FormAjuda se tem debruçado,
nomeadamente, nos que se referem
aos temas: Intencionalidade Educativa
nos Cursos EFA; Histórias de Vida dos
Formandos EFA; Processo RVC nos
Cursos EFA - Potencialidades e
Limitações; Construção Curricular -
Uma Metodologia ao Serviço do
Desenvolvimento na Formação;
Construção de Equipa Pedagógica
para Cursos EFA - Oportunidades e
Dificuldades. 

Assim, a FormAjuda, pretende
continuar a desenvolver trabalhos no
sentido da melhoria contínua, através
da compreensão e reflexão sobre a
experiência EFA.

FORMAJUDA

O CURSO DÁ-NOS UMA APRENDIZAGEM DIFERENTE, VEMOS AS
COISAS PELO OUTRO LADO. EU COMECEI A TRABALHAR COM
CRIANÇAS MUITO NOVA, MAS AGORA PERCEBO QUE É TUDO MUITO
DIFERENTE, QUE AQUILO QUE EU PENSAVA QUE DEVIA SER DE UMA
MANEIRA AFINAL É DE OUTRA. CIDÁLIA MAIA

A mediadora Ana Galhardas, entre as formandas Patrícia Valadas e Cidália Maia.
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Num país com tão poucas publicações sobre Educação de

Adultos é sempre com agrado que vemos surgir um livro

sobre este tema. Até talvez se publiquem obras, mas a

sua visibilidade é tão reduzida que sempre que tivermos

conhecimento de alguma, não vamos deixar de fazer referência nas

páginas desta revista.

No caso presente estamos perante um livro que faz uma

abordagem da Educação de Adultos à luz da Teoria Critica, como

aliás o subtítulo da obra indicia. Esta corrente de pensamento que

surgiu na década do século XX na Alemanha de que a principal

figura foi Max Horkheimer, teve poste-

riormente continuadores pertencentes à

chamada “segunda geração” da Escola de

Frankfurt como Jurgen Habermas. A

Teoria Crítica surgiu da necessidade de

compreensão dos fenómenos sociais e da

possibilidade da sua transformação, tendo

em vista a realização da “sociedade

racional”. Como Fátima Barbosa explica “A

Teoria Crítica sem pretender apresentar-se

como ummovimento filosófico, no sentido

sistemático, estende o seu campo de acção

à análise da realidade social, procurando

encontrar um sentido para o desenvol-

vimento, quer do indivíduo, quer da socie-

dade. Atribui, assim, grande importância à

história como factor interveniente na

formação dos problemas gnoseológicos e

éticos”.

O livro está organizado em três partes.

Na primeira parte a autora explica com

bastante clareza os princípios desta linha

de pensamento, permitindo a quem não

esteja por dentro desta corrente, compreendê-la muito melhor e

perceber as interligações com as questões educativas. e a Educação

de Adultos, perspectivando-a como uma Educação em que se

acredita na capacidade dos indivíduos para transformar as suas

condições de vida. A educação não pode mais ser entendida como

mera instrução. “Formar-se, não é instruir-se; é antes de mais,

reflectir, pensar numa experiência vivida (…) formar-se é aprender

a construir uma distância face à sua própria experiência de vida, é

aprender a contá-la através de palavras, é ser capaz de concep-

tualizar” (Niza,1983:11).

Na segunda parte analisa as Perspectivas Internacionais da

Educação de Adultos a partir da Segunda Guerra Mundial.

Começa por apresentar a evolução do conceito de educação de

adultos nas diferentes Conferências Internacionais da UNESCO

(Elsineur,1949; Montreal,1960; Tóquio, 1972; Paris, 1985 e

Hamburgo, 1997). Em seguida aborda as principais perspectivas da

Educação de Adultos na União Europeia e a importância de

diversas conferências realizadas (Atenas, 1994; Dresden, 1994;

Madrid, 1995) centrando-se em seguida na análise de duas

vertentes: uma vertente de carácter sistémico-institucional, ligada ao

mundo produtivo e à educação formal, e uma vertente humanista-
comunitária, ligada aos problemas de apre-

ensão e reinterpretação dos problemas da

vida quotidiana pelos indivíduos e, através

destes, pelas instituições. Esta segunda

parte termina com uma análise sobre a

importância e influência fundamental do

trabalho de Paulo Freire.

Na terceira parte analisa a Educação de

Adultos em Portugal no período que

decorre entre a 1974 e 1999. Depois de

uma breve referência à situação que se

viveu a seguir ao 25 de Abril de 1974,

Fátima Barbosa analisa essencialmente os

documentos oficiais que ao longo dos

últimos anos foram sendo publicados. Dos

documentos analisados o que lhe merece

mais atenção é o Plano Nacional e Educação de
Base de Adultos nos anos 80 e na década de

90, Uma aposta Educativa na Participação de
Todos. A autora apresenta este documento

como o que se aproxima mais de uma

proposta crítica para a educação de adultos,

salientando o que considera serem

aspectos inovadores: combina uma “lógica de serviço público” com

uma “lógica de programa”; dá importância à educação de adultos

para a “sociedade do conhecimento”; atribui um novo papel ao

Estado; salienta a diversidade de dimensões da educação de

adultos; propõe a criação de uma Agência Nacional de Educação de

Adultos – ANEFA.

A análise termina assim na década de noventa, pois este livro é

o resultado da tese deDoutoramento de Fátima Barbosa, (feita em

1999). E embora não aborde a fase mais recente da Educação de

Adultos em Portugal isso não invalida a importância desta obra

que merece ser lida com toda a atenção.
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Rui Seguro
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Cartazes de campanhas 
de vários países sobre
literacia

Em Abril de 2005 o Institute for Education da UNESCO
que recentemente passou a designar-se Institute for
LifelongLearning organizou em Lion na França o
European Regional Meeting on Literacy. Este Encontro
teve como tema as deliberações União Europeia na
área da Aprendizagem ao Longo da Vida para que os
países se possam tornar mais prósperos, inclusivos,
tolerantes e democráticos. Nesse Encontro fez-se uma
exposição sobre cartazes de campanhas relacionadas
com literacia de diversos países como os Estados
Unidos, Austrália ou Canadá, passando por muitos
países uropeus como Finlândia, França, Irlanda, Grécia
etc. Portugal poderia ter estado presente com a
campanha que a ANEFA fez sobre os Centros RVCC e os
cursos EFA. Esteve? Pode ver uma apresentação em
vídeo destes e de muitos outros cartazes provenientes
de outras partes do mundo se visitar o nosso site
www.direitodeaprender.com.pt.
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Integrar o Referencial de Competências Chave
para o 12º ano no Espaço Europeu de
Aprendizagem ao Longo da Vida.

N OTÍCIAS

Oprocesso em curso, coorde-
nado pela DGFV, de extensão
ao 12º ano dos procedimentos

de reconhecimento, validação e certifica-
ção de competências chave deveria
desde já acompanhar a tendência actual-
mente dominante no espaço europeu
para se definir um quadro único e inte-

grado de qualificações, capaz de abran-
ger e de articular entre si conhecimentos,
competências e saberes-fazer relaciona-
dos, quer com a educação geral, quer
com a educação orientada para o tra-
balho, quer com a formação profissional
centrada em determinadas carreiras ou
postos de trabalho e ainda as aprendi-
zagens não formais e informais. 

Na sequência de processos experi-
mentais, por exemplo, na Irlanda ou na
Escócia, a Comissão Europeia submeteu,
em Julho de 2005, aos Estados-Membros
uma proposta de Quadro Comum de
Qualificações que, após ampla consulta
aos Estados-Membros, parceiros sociais e
outras partes interessadas, foi adoptada
pela Comissão Europeia em 5 de Setem-
bro de 2006. O Quadro Europeu de Quali-
ficações (QEQ), considerado como instru-
mento para a promoção da aprendizagem
ao longo da vida, abrange o ensino geral,
a educação de adultos, o ensino e a for-
mação profissionais e o ensino superior.
Possui como elemento central um referen-
cial comum, assente em “resultados da
aprendizagem” (ou “learning outcomes”)
organizados numa estrutura de 8 níveis

de referência, com complexidade e
aprofundamento crescentes. Para cada
um dos 8 níveis descritos, as qualifica-
ções são descritas em termos dos “resul-

tados da aprendizagem”, divididos estes
por três categorias: conhecimentos,

saberes-fazer e competências alarga-

das (ou impactos pessoais e profissio-
nais). Esta última categoria, por sua vez,
subdivide-se em quatro dimensões: auto-
nomia e responsabilidade; competência
de aprendizagem (ou “aprender a apren-
der”); comunicação e competência social;
competência profissional e vocacional.

Assim, se considerarmos a equivalên-
cia ao 12º ano, em Portugal, como corres-
pondendo ao Nível 4 nesta hierarquia

europeia de qualificações, seria objecto
da seguinte especificação, de acordo com
o documento da Comissão Europeia1:

Conhecimentos: 

Utilizar uma gama alargada de conhe-
cimentos práticos, específicos a determi-
nados campos, e teóricos.

Saberes-fazer:

Desenvolver abordagens estratégicas
em tarefas que resultam de situações de
trabalho ou de estudo, aplicando conhe-
cimentos especializados e utilizando fon-
tes de informação igualmente especiali-
zadas.

Avaliar resultados em função da abor-
dagem estratégica adoptada.

Autonomia e responsabilidade:

Gerir o seu próprio papel, sob orienta-
ção, em contextos de trabalho ou de
estudo, que são normalmente previsíveis,
mas onde muito factores envolvidos
podem provocar mudança e onde alguns
desses factores se encontram interligados.

Fazer sugestões para a melhoria dos
impactos.

Supervisar o trabalho de rotina de
outros.

Assumir algumas responsabilidades
na formação de outros.

Competência de aprendizagem:

Demonstrar autonomia no processo
de aprendizagem.

Comunicação e competência social:

Produzir (e reagir a) comunicações es-
critas e orais em situações pouco habituais.

Usar a compreensão própria para
alterar comportamentos.

Competência profissional e vocacio-

nal:

Resolver problemas, integrando infor-
mações oriundas de fontes especiali-
zadas e tomando em consideração facto-
res sociais e éticos relevantes.

A adopção da recente proposta euro-
peia provocaria efeitos significativos,
certamente positivos, para o processo
português em curso, implicando sobre-
tudo uma aplicação operacional do Refe-
rencial de Competências Chave para o
12º ano capaz de abranger e unificar os
campos da educação geral (para o saber,
o desenvolvimento pessoal e a cidada-

nia) e os campos da formação profissio-
nal (para o trabalho e a profissão). Uma
tal possibilidade, a concretizar-se num
futuro mais ou menos próximo, exigirá,
na definição dos cursos organizados no
âmbito do referido Referencial, uma es-
trutura modular muito flexível, permitin-
do inúmeras combinações entre “unida-
des de competências” do Referencial e
módulos mais especificamente “profis-
sionais”. Numa situação deste tipo, o
futuro Nível A português conduziria, en-
tão, simultaneamente, a uma equivalên-
cia ao 12º ano de escolaridade e a uma
qualificação profissional de nível III (ou
até IV, dentro de uma grelha de 8 níveis,
tal como a que foi agora apresentada
pelas instâncias europeias).

Áreas de conhecimentos 

e competências 

Paul Lengrand, considerado um dos
pais da “educação permanente”, consi-
derara, nos finais dos anos 70, como
“áreas de aprendizagem basilares para a
educação permanente”2: a Comunica-
ção; a Pessoa Corporal; o Tempo3; o
Espaço; a Arte4; a Cidadania; o Domínio
Ético; a Tecnologia; o Espírito Científico.
No entanto, logo do início deste trabalho
colectivo, advertia que tal divisão se fazia
por meras razões de eficiência, pois em
todas as suas acções, cada pessoa se
encontra totalmente envolvida e é uma
ilusão separar o intelecto do sentimento,
da imaginação ou da vontade. Daí a sua
recomendação de que estas áreas deve-
riam ser sempre tratadas, tendo em con-
sideração a globalidade e numa base
constante de transdisciplinaridade. 

Mais recentemente, a União Europeia
também sugeriu um elenco de oito “com-

petências chave para a educação e

formação ao longo da vida”5 , nos se-
guintes termos:

Comunicação na língua materna
Comunicação em língua estrangeira
Competência matemática e compe-

tências básicas em ciência e tecnologia
Competência informática
Aprender a aprender
Competências interpessoais, intercul-

turais, sociais e cívicas



Empreendedorismo
Expressão cultural.

Embora com “arrumações” distin-
tas e conotações de maior ou menor
“disciplinaridade”, são por demais
evidentes os numerosos pontos de
convergência entre os elencos referi-
dos, assim como as várias intersec-
ções que revelam e a preocupação
comum, em Portugal e nos outros
Estados-Membros da EU, de alicerçar
as competências e conhecimentos
no campo da educação e formação
de adultos, não nas disciplinas tradi-
cionais dos currículos escolares, mas
sim nas exigências de um quotidiano
individual e social, vivido com quali-
dade, consciência, informação, auto-
nomia e solidariedade. 

Dada a simultaneidade e relativa
coincidência destes dois processos,
tanto à escala nacional como à esca-
la europeia, parece deveras oportuno
que se faça, neste momento em Por-
tugal, um real esforço de harmoniza-
ção, ajustando-se o Referencial de
Competências Chave para o 12º ano,
em fase preparatória, ao elenco de 8
áreas acima referido, e integrando-se
também este novo “Nível A” de quali-
ficação dentro do Quadro Europeu de
Qualificações (QEQ)6. Está previsto,
aliás, que os Estados-Membros rea-
justem os seus sistemas nacionais
de qualificações ao QEQ até 2009.

1 “Towards a European Qualification
Framework for Lifelong Learning”,
Commission Staff Working Document.
SEC(2005) 957. Bruxelas, 08.07.2005.

2 In “Areas of Learning basic to Lifelong
Education”, Paul Lengrand (org.), UNESCO
Institute of Education and Pergamon
Press, 1986.

3 “… pensar historicamente e pensar-se a si
mesmo enquanto realidade histórica”  

4 “… a Educação para a e através da Arte”
5 In “Proposal for a Recommendation of the

European Parliament and of the Council
on Key Competences for Lifelong
Learning”. Bruxelas, COM 2005. Ver
http://europa.eu.int/comm/education/poli
cies/2010/doc/keyrec_en.pdf

6 Para informações complementares:
http://ec.europa.eu/education/policies/ed
uc/egf/index_en.html 




