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POR QUE ACEITEI SER DIRECTOR DA APRENDER AO LONGO DA VIDA

No número anterior (nº7/2007), o director anunciava que, por razões de exer-
cício de um cargo de gestão num serviço público, considerara mais curial
suspender as suas funções na “Aprender ao Longo da Vida”, que dirigia

desde o seu primeiro número. Assegurava-nos, contudo, que continuaria a ser um
“militante” da Educação de Adultos, o que de facto também sempre foi, segundo as
nossas representações. 

A condição de “militante” da Educação de Adultos foi, exactamente, a razão que
me levou a aceitar prosseguir o trabalho iniciado por Alberto Melo, apenas até ao seu
regresso até nós. Conhecendo-o bem, há um quarto de século, sei que o seu perfil e
a sua capacidade de cuidar deste tipo de projectos são insuperáveis. Continuamos,
porém, a contar com a sua colaboração (já neste número) e com o Rui Seguro e sua
equipa, outro esteio fundamental da Revista.

Não obstante as dificuldades e os atrasos, a “Aprender ao Longo da Vida” renasce
a cada número, fazendo-nos falta. Tornou-se rapidamente um veículo de informação e
reflexão, de intercâmbio de experiências e saberes, capaz de conectar diferentes acto-
res e sectores. Com a sua independência redactorial e o seu compromisso de liberdade
de expressão e debate de ideias, através de entrevistas, reportagens, dossiers temá-
ticos, debates, artigos, recensões, etc., ocupa hoje um lugar insubstituível e contribui
para a organização e mobilização dos actores da Educação de Adultos, contra a resig-
nação e o fatalismo que são, historicamente, uma das marcas políticas e socioeducati-
vas do nosso campo. E, no entanto, a “não inscrição”, ou “o medo de existir”, nas pala-
vras de José Gil, revelam-se absolutamente contrários ao projecto de uma Educação de
Adultos e ao Longo da Vida, que se afirme para além dos limites das abordagens funcio-
nalistas e meramente adaptativas. No nosso campo, ou há lugar para a esperança e a
transformação, ou simplesmente não há campo para uma Educação de Adultos crítica
e humanista.

A vários títulos, o presente número exprime esse compromisso democrático e cívi-
co, desde o tema do adulto com deficiência, chamando a atenção para todo o tipo de
barreiras, físicas e simbólicas, com que se confrontam, para a necessidade de aceitar
e incorporar activamente a diferença, enquanto condição de garantia da igualdade de
participação e de concretização dos direitos à Educação ao Longo da Vida, até às raí-
zes operárias da Educação de Adultos em Inglaterra e suas agendas libertárias, bem
como aos tempos actuais, contraditórios e simultaneamente instigantes, que hoje se
vivem.
Aqui fica, pois, mais um convite à leitura, reflexão e debate formulado pela Associação
“O Direito de Aprender”. 

Licínio Lima
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Texto Guiomar Belo Marques # Fotografias Miguel Baltazar

Com uma actividade dirigida para a promoção de projectos de intervenção social, as
mulheres em situação de risco têm sido um alvo prioritário na sua acção, alargada,
melhorada e, principalmente, menos isolada graças ao projecto Motivar os Adultos Para
a Aprendizagem (MAPA). A experiência do Centro Comunitário de Inserção da Caritas
Diocesana de Coimbra só peca por não abranger mais gente.

MUDAR DE VIDA

C E N T R O  C O M U N I T Á R I O  D E  I N S E R Ç Ã O  D A  C A R I TA S  D I O C E S A N A  D E  C O I M B R A

REPORTAGEM



REPORTAGEM

A
os 41 anos de idade, Paula
Chaves pode gabar-se de
ser uma verdadeira sobre-
vivente. Com uma diabe-
tes que lhe atazana a vida,

havendo mesmo quem não compre-
enda como ainda está viva, é avó de
quatro netos e mãe de cinco filhos que
nasceram fruto da sua relação com dois
homens que fizeram questão de nunca a
tratar bem. Muito pelo contrário.
Quando nasceu a filha mais nova, agora
com 13 anos, Paula ia ao Centro
Comunitário buscar o leite que faltava
em sua casa e acabou por criar laços
com as técnicas. 

Carente de afectos e de apoios, Paula
entregou-se à prostituição depois de ter
percebido que, por mais voltas que
desse, o dinheiro que ganhava como
empregada de balcão e nas limpezas
não chegava para alimentar tantas bo-
cas, até porque os dois homens que lhe
fizeram os filhos intercalavam estadias
na cadeia com o desemprego. “Andei
sete anos nessa vida. Como eu ia casar
como meu marido, o pai dos meus
filhos fez queixa de mim e foram-me
buscar os miúdos”. 

Um dia, numa acção reivindicativa
pela obtenção de uma casa camarária
que lhe desse um tecto, montou uma

tenda à porta da igreja e ali se manteve
durante oito dias. De caminho, deu uma
entrevista para a televisão para reclamar
contra o facto de o Governo Civil não
querer deixar as prostitutas trabalhar.
Ficou famosa e ganhou o gosto de assu-
mir a sua vida tal qual ela é e foi. Afinal,
que mais poderá acontecer-lhe? 

E a vergonha é sentimento que não
lhe ocorre sequer sentir, tendo em conta
a realidade nua e crua do que tem sido a
sua vida. Depois das entrevistas que lhe
deram os seus minutos de fama, tornou-
se impensável arranjar um emprego de-
cente: passou a ser a prostituta que dava
entrevistas e cuja cara famosa lhe fran-
queou a porta do emprego.
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O projecto europeu Motivar os adultos para
a aprendizagem - MAPA tem a sua génese
nas conclusões do projecto Clubes S@bER+:
um espaço de informação e orientação, um
espaço de relação (Programa Socrates-
Grundtvig, 2000-2002) (1).
Este projecto propunha pistas de acção
tendo em vista facilitar o acesso à
formação por parte de públicos pouco ou
nada qualificados, criando estruturas –
clubes – promotoras de informação e de
orientação educativa nos locais
frequentados por estes públicos.
Concebidos como espaços de transição
para a formação de populações adultas
que não frequentam instituições de
educação e formação, estes locais
pretendiam incentivar a promoção e a
valorização de formas específicas de
trabalho educativo no seio ou na

proximidade de instituições já existentes:
tínhamos, deste modo, as premissas de
um projecto centrado na educação não
formal.

Uma equipa europeia 

experimentada e renovada

Alicerçados na experiência e história
comum, três dos parceiros transnacionais
do projecto Clubes S@bER+ integram o
projecto MAPA (Portugal, França e Suíça):
esta equipa, interagindo em rede desde
1990 (2), goza de uma longa prática
comum, o que permite numerosos e
aprofundados intercâmbios, vantagem
significativa na construção de um projecto
transnacional.
Para alargar e enriquecer a reflexão, a
troca de experiências e práticas e as
«fertilizações cruzadas», procuraram-se

novas colaborações: é assim que a Itália e
a Dinamarca vêm enriquecer esta parceria.

Objectivos do projecto MAPA

O projecto MAPA prossegue o objectivo
geral de valorizar as medidas capazes de
reforçar a motivação para a aprendizagem
de adultos com baixos níveis de
escolarização e/ou qualificação, através
de actividades de educação não formal,
realizadas a montante ou em paralelo com
as estruturas de educação formal. Em
conformidade com a filosofia do
Memorando sobre Aprendizagem ao Longo
da Vida, este projecto visa melhorar e
reforçar as pontes entre as estruturas da
educação não formal e as da educação
formal.
Deste modo, o projecto propõe medidas
que permitem optimizar o papel da

O que é o MAPA

“Decidi vir para aqui”,
explica, referindo-se ao
Centro. “Almoçávamos,
davam-nos 210 euros, 
e como sou uma pessoa
que aprende depressa,
aprendi várias coisas.
Fazíamos um pouco de
tudo: bordávamos, íamos
para a cozinha… 
Agora sei meter fechos,
fazer bainhas, tudo!”

Paula Chaves



“Decidi vir para aqui”, explica, referin-
do-se ao Centro. “Almoçávamos, davam-
nos 210 euros, e como sou uma pessoa
que aprende depressa, aprendi várias
coisas. Fazíamos um pouco de tudo:
bordávamos, íamos para a cozinha…
Agora sei meter fechos, fazer bainhas,
tudo!” Como muitas outras mulheres,
“largou” os estudos quando estava no 6º
ano, que não chegou a concluir, por ter
saído de casa e engravidado. 

Na sua passagem pelo Centro, come-
çou a fazer RVCC, mas não concluiu.
“Gostava muito de vir para aqui”, recorda
agora Paula, “do convívio com as outras e
até com as doutoras. Mas os dias em que
vinha a Dr.ª Benedita (a psicóloga) eram
os que me interessavam mais. É uma pes-
soa que, quando fala connosco, a gente
acalma, a voz desce, aquilo que ela nos diz
é mesmo… Nem sei explicar. Eu até sou
uma pessoa que sei falar com as pessoas,
as pessoas é que não sabem lidar com as
outras. Essas sessões eram para a gente
saber lidar com a nossa vida. Há pessoas
que têm de aprender a viver em sociedade
e a não se comportarem como bichos”.

Desenvolver competências
lúdico-recreativas

“Sempre trabalhámos com uma po-
pulação de mulheres em risco, no enqua-

dramento da luta contra a pobreza. Em
2000 fez-se um acordo atípico com a
Segurança Social e nasce o Centro”,
explica Cláudia Dias, licenciada em
Serviço Social e directora técnica. “O
nosso objectivo principal é o desenvol-
vimento das competências lúdico-re-
creativas e temáticas. São mulheres que
não sabem como funcionar com as
doenças associadas ao estilo de vida que
têm, não sabem cozinhar, limpar, etc.,
nem gerir conflitos. A maioria vem por
iniciativa própria ou encaminhada
pelos serviços. Fazemos duas ou três
entrevistas antes de entrarem, e depois
há um compromisso assinado relativo
ao funcionamento. Quando não têm

motivação para a aprendizagem de adultos
pouco qualificados, no âmbito das
estruturas de acolhimento, informação,
orientação e animação, situadas
paralelamente às da formação.
Para prosseguir este grande objectivo, o
projecto MAPA visa objectivos específicos,
desenvolvidos segundo uma metodologia
de investigação-acção:
- promover uma reflexão conjunta sobre as

modalidades facilitadoras da
participação dos adultos pouco
escolarizados ou pouco qualificados na
formação, através de actividades de
educação não formal;

- clarificar e valorizar o papel da educação
não formal, identificar os mecanismos
através dos quais é reforçada a
motivação para aprender; 

- identificar e experimentar os meios e as
condições que melhor contribuem para
reforçar as competências dos agentes (3)
de educação não formal;

- reforçar as redes de troca de saberes, a
nível nacional e transnacional.

Destinatários do projecto

- Adultos com baixos níveis de
escolarização e/ou qualificação, pessoas
que raramente beneficiam das ofertas de
formação contínua mas que participam,
de forma espontânea, em actividades de
educação não formal, integradas em
acções de carácter cultural, desportivo
ou associativo;

- Agentes de educação não formal que
acolhem este público-alvo (4).

(1) Consultar: MELO, A. (2002). Guia Clubes

S@bER+: Princípios e orientações. Lisboa: Agência

Nacional de Educação e Formação de Adultos.

Consultar igualmente: GONÇALVES, M.T. (coord.).

(2002). Da orientação à formação de adultos:

experiências europeias. Lisboa: Agência Nacional de

Educação e Formação de Adultos.

(2). Consultar: BOGARD, G. (1992). Pour une

éducation socialisatrice des adultes. Rapport du

Conseil de la coopération culturelle du Conseil de

L’Europe, Education des adultes et mutations

sociales.

(3). Por «agentes», entende-se as pessoas que

gerem e animam as actividades de educação não

formal; os termos mais frequentemente

encontrados são «animadores», «monitores», mais

raramente «formadores»; os perfis de qualificação

são diversos: profissionais, animadores

socioculturais, psicólogos, conselheiros ou

orientadores sociais; raros são os formadores de

adultos. Ver adiante o capítulo “Animar a educação

não formal: Por quem?”.

(4). Consultar: Folheto de apresentação do projecto

Motivar os adultos para a aprendizagem – MAPA

http://www.dgfv.min-edu.pt.
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“O nosso objectivo principal
é o desenvolvimento 
das competências 
lúdico-recreativas e
temáticas. 
São mulheres que não
sabem como funcionar com
as doenças associadas ao
estilo de vida que têm, não
sabem cozinhar, limpar, etc.,
nem gerir conflitos.

Cláudia Dias



meios de subsistência recebem um
subsídio de 210 euros e têm direito ao
almoço, já que o horário a que ficam
obrigadas é das 9h30 às 17h30”.

Uma vez integradas, é dado início ao
Projecto de Vida de cada mulher. Muitas
são orientadas para Formação Profis-
sional, em particular no caso das mais
jovens. No Centro é desenvolvido com
todas elas o treino de competências,
particularmente no que se prende com a
criação de condições para o acesso a
uma vida mais condigna, sabendo
orientar-se e adquirir uma profissão. 

Neste contexto, o MAPA (Motivar os
Adultos Para a Aprendizagem), segundo
Cláudia Dias, “deu-nos a possibilidade
de parar um bocado e poder observar
um pouco a realidade. Por outro lado,
como vivemos sempre um bocadinho
isolados e sozinhos nas problemáticas, o
MAPA também nos trouxe a enorme
vantagem de ter possibilitado o contacto
com outras instituições, trocar avalia-
ções, questionários e experiências. Já
antes fazíamos actividades formativas e
púnhamos grande cuidado na elabo-
ração da História de Vida, mas com o
MAPA foi possível perceber a importân-
cia da reflexão sobre estas proble-
máticas”.

A importância da assertividade

Benedita Palmeiro desempenha um
papel fundamental no contexto em que
se processa o trabalho deste Centro.
Psicóloga, ela é a ouvinte serena dos
dramas destas mulheres, cabendo-lhe a
tarefa essencial de desenvolver treino de
competências pessoais com o grupo e
acompanhar individualmente cada
uma. Embora já ali trabalhe há vários
anos, foi graças ao MAPA que pôde de-
dicar mais tempo à instituição, passan-
do a integrar o quadro de pessoal. “Já
tinha alguma experiência com estes
grupos de mulheres em risco e quando
me pediram que viesse trabalhar alguns
aspectos com este grupo, aceitei. Inicial-
mente era um grupo muito conflituoso
e, portanto, surgi aqui para procurar
treinar esta competência social de sabe-
rem ser assertivas. Vêm de meios onde
há conflito, o que, nalguns aspectos,
pode nem ser tão negativo, mas têm de
aprender a lidar com as situações”. 

Como metodologia, Benedita partiu

das experiências que elas tinham, para,
de forma holística, atingirem a compe-
tência pretendida. “O grande objectivo
era o de elas poderem percepcionar a
vida de um modo diferente, e de
poderem escolher, de terem uma
perspectiva de ser humano como gente
activa. Mas, sobretudo, fez-se um tra-
balho muito prático, recriando as
problemáticas, trazendo-as para aqui e
trabalhando-as”. 

A psicóloga salienta que teve a

preocupação de trabalhar prioritaria-
mente com o grupo coisas muito
concretas como o gesto, o tom de voz, a
manutenção de um contacto visual. “O
MAPA ajudou a alterar alguns aspectos e
a proporcionar a auto-avaliação do de-
sempenho e das sessões. Este Centro é
um Centro de passagem, razão pela qual
o tempo de permanência é muito
variado, podendo ser de uns meses ou
um ano. O MAPA veio valorizar este
tipo de trabalho que era uma coisa
muito discreta. O facto de sair daqui e
ser analisado por outras pessoas veio
valorizar e ajudar-nos a reflectir de um
modo diferente. Mas continuámos sem-
pre nesta linha de orientação, na for-
mação não formal”. 

Entre as mulheres que integraram o
primeiro grupo, duas ou três foram fazer
formação profissional, outras integra-
ram o mundo do trabalho e houve tam-
bém as que continuam a ser bene-
ficiárias do Rendimento Mínimo, mas
de um modo ou de outro, o contacto
vai-se mantendo e o percurso destas
mulheres vai sendo acompanhado. “Já
aconteceu termos aqui várias gerações,
com mães, filhas, tias, o que nos vai
permitindo ir sabendo o que se passa”.
Como Paula, por exemplo, que não
perde uma oportunidade de ali voltar
para uma visita ou por uma necessidade
urgente de conversar com Benedita. �

“O MAPA ajudou a alterar
alguns aspectos e a
proporcionar a auto-
avaliação do desempenho e
das sessões. Este Centro é
um Centro de passagem,
razão pela qual o tempo de
permanência é muito
variado, podendo ser de uns
meses ou um ano.

Benedita Palmeiro
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F
ui consultor em Portugal do
projecto transnacional MAPA
(Motivar os Adultos Para a
Aprendizagem). No desempenho
dessa tarefa, tive o privilégio de

levar a cabo um trabalho estruturado de
observação e análise em actividades de
educação não-formal com quatro insti-
tuições de créditos firmados. Refiro-me
à FormAjuda – Gabinete de Formação e
Projectos da Ajuda, ao Município de
Constância-Clube S@bER+, à Solidários
- Fundação para o Desenvolvimento
Cooperativo e Comunitário, e ao Centro
Comunitário de Inserção – Caritas
Diocesana de Coimbra. 

Nestas quatro entidades, o processo
de investigação-acção1 centrou-se em
projectos de “Educação para a Sexuali-
dade”,“Educaçãopelo Movimento”,
“Educação Transgeracional”, e, ainda,
num empreendimento árduo, levado a
efeito pelo Centro Comunitário de
Inserção, tendo como destinatárias
algumas “mulheres em situação de risco
agravado”. 

Em todas estas actividades, trabalha-
va-se com adultos pouco escolarizados.
Pretendia-se constatar se as acções, pelo
facto de se constituírem menos regula-
das e estarem libertas das peias de uma
escolarização rígida, ainda que com

intencionalidades educativas bem defi-
nidas, seriam despertadoras de necessi-
dades, logo, se fariam emergir motiva-
ções sentidas e reflectidas que levassem
os adultos-participantes a procurar
outros contextos formativos mais
estruturados e abstractos, no âmbito da
Educação ao Longo da Vida e Para a
Vida.

Dava-se corpo, desta forma, à noção
de que a educação formal, a educação
não formal e a educação informal não
devem, de modo algum, entender-se ou
utilizar-se como compartimentos estan-
ques, e que é na convergência destas
educações paralelas que se edifica a vida
e o tal clima motivacional mobilizador. 

As actividades observadas nas Insti-
tuições seguiram a lição da vida, já que
as metodologias, as estratégias e as inten-
cionalidades educativas pressupunham
um percurso, sempre do concreto-real
para o abstracto-pensado, no qual o
adulto participava, agia e era sujeito do
processo.

As actividades em análise estavam
vocacionadas para o exercício dos direi-
tos e das responsabilidades cívicas ou
para a participação social, e constituí-
ram-se como teias de interesses e ne-
cessidades para os adultos participantes,
que tiveram oportunidade de pensar

quanto é preciso ir mais além, quanto é
preciso aprender mais para fazer ouvir a
sua voz num mundo cada vez mais
globalizado que já sobreleva o seu local.

Este percurso reflectido para o pensa-
mento muitas vezes consegue-se, como
foi nalguns destes casos, ensaiando
“boas práticas”: o trabalho por temas
globalizadores, assente em problemas
reais; o estabelecimento de contratos
didácticos; o questionamento do adulto
sobre o modo como agiria para realizar
uma actividade ou resolver um proble-
ma, ou sobre a maneira como utilizava
o que já conhecia ou os recursos colo-
cados à sua disposição. Foi-se ao en-
contro de coisas concretas, dos interes-
ses destes adultos, e, a partir deles, cons-
truiu-se a arquitectura pedagógico-di-
dáctica para elevar o seu grau de abstrac-
ção. Ao verem-se crescer, sentem-se
auto-estimados, condição que os leva a
participar, sem medos, noutros proces-
sos formativos, considerados por eles e
para eles inatingíveis até aí.

Fica-nos também a ideia, por tudo o
que vimos e ouvimos, de que a redução
da formação ao concreto já não chega, é
muito pouco, mesmo trabalhando com
adultos com baixas escolaridades e vidas
difíceis. Não basta, se os queremos
motivar para outras vivências escolares.

Texto: António Inácio C. Nogueira

DEPOIMENTO

Um trabalho 
persistente 
que vai obtendo 
paulatinamente 
os seus resultados

Mestre em Educação pela Universidade do Minho na especialidade de Análise e Organização do Ensino -
Desenvolvimento Curricular/Educação e Formação de Adultos.
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O projecto MAPA deixou-nos a forte
convicção de que as actividades de edu-
cação não formal, pela sua especifici-
dade própria e pelos argumentos que
encerram, estão vocacionadas para
catapultar adultos pouco escolarizados
para a Aprendizagem ao Longo da Vida,
e alertam-nos também quão grande é a
importância desta modalidade educati-
va no desenvolvimento pessoal, social,
cultural e do sentido de iniciativa das
pessoas. 

O trabalho com mulheres no Centro
Comunitário de Inserção tem respigos
disto tudo. 

O Centro desenvolve o seu trabalho
em Coimbra, numa das ruas históricas e
problemáticas da chamada «baixinha».

Mulheres em situação de risco agra-
vado, procedentes de famílias muito
desestruturadas e com inúmeras dificul-
dades económicas, são o seu público-
alvo. Estamos perante mulheres já
muito desgostosas com a sua imagem e
a sua representação social, e também,
por vezes, pouco determinadas a expe-
rimentar uma mudança de vida. Para
além de tudo isto, faltam-lhes ainda
qualificações escolares e profissionais
que obstruem o seu acesso ao mercado
de trabalho. Desintegradas socialmente,
e fortemente discriminadas, necessitam
de (re)encontrar um nova autonomia
social para poderem enfrentar e resolver
as situações–problemas do quotidiano.

O que fazer então em termos educa-
tivos e formativos com estas mulheres?
O Centro, prioritariamente, exercita no-
vas competências sociais e profissionais
integradoras. Como? Utiliza metodo-
logias próprias da Educação de Adultos
e actua em ambientes com contornos
formativos não formais (está-se bem
longe de um contexto escolar), muito
flexíveis, ainda que balizados por inten-
cionalidades educativas bem especi-
ficadas. A intenção educativa prioritária
para o Centro objectiva-se em torno da
aprendizagem de novas competências
sociais, balizadas na filosofia assertiva e
na aquisição (no Centro de Actividades
do Centro) de competências profissio-
nais para a vida do quotidiano. O pro-
cesso formativo centra-se muito na
mulher-educanda, num vaivém do con-
creto (vivências) para o abstracto (con-
ceito). E só assim poderia ser, pois pre-
tende-se motivar um grupo de adultos

que apresenta interesses reduzidos e
grande resistência a (re)aprender. 

Este trabalho persistente vai obtendo,
paulatinamente, os seus resultados. Se
quanto à (re)integração social se vão
dando alguns passos significativos, o
trampolim para a educação escolar e
profissional tem sido mais brando,
apesar do encaminhamento que o
Centro faz para diversas modalidades de
educação formal, para programas de
validação de competências, e na integra-
ção profissional em empresas de inser-
ção ligadas ou não à instituição. 

De qualquer forma, a Educação Não

Formal desenvolvida no Centro desem-
penha um papel significativo na vida
destas mulheres: ensina-as a lidar com
conflitos de forma assertiva, a comuni-
car de forma mais adequada, e a serem
capazes de melhor fazer negociações e
assumir compromissos. São os primei-
ros passos dados por estas mulheres
amargadas pelos caminhos do pé
posto, que têm de desbravar, sofrida-
mente, até assumirem um papel e o
lugar a que têm direito na Educação
Para Todos e ao Longo da Vida.

A tal utopia realizável. Quando? �

1 Sobre estas Actividades veja-se o
Relatório Nacional divulgado como e-book
em http://www.anq.gov.pt/

A intenção educativa
prioritária do Centro
objectiva-se na
aprendizagem de novas
competências sociais,
balizadas na na aquisição
de competências
profissionais para a vida
do quotidiano.

DEPOIMENTO
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Desde que, em 1991, começou a escrever sobre

Comunidades de Prática, até aos dias de hoje, como vê a

evolução deste conceito?

Quando começámos a usar este conceito de comunidade
de prática para falar de aprendizagem, da forma tradicional de
aprendizagem dos aprendizes, e olhávamos para diferentes
casos de aprendizagem, reparámos que à volta de um mestre
havia sempre uma comunidade e, muitas vezes, a aprendiza-
gem não estava a acontecer directamente do mestre. Ele era
muitas vezes uma figura distante, por isso muitas apren-
dizagens estavam a acontecer entre os aprendizes.

Assim surgiu o termo comunidade de prática. Para falar
desse contexto, onde a aprendizagem de um recém-chegado
era quase como uma viagem para dentro da comunidade,
transformávamo-nos em membros conforme íamos deixando

de ser aprendizes iniciados, para sermos um membro e,
eventualmente, mestre.

Foi assim que, de início, o conceito de comunidade de prá-
tica foi articulado. Desde aí temo-lo visto em circunstâncias
muito diferentes, quando não há qualquer tipo de apren-
dizagem formal. Vimo-lo nos recreios das escolas, vimo-lo
muito nas organizações onde, olhando para elas do ponto de
vista de uma comunidade de prática, podemos ver estruturas
que muitas vezes não são formalmente reconhecidas na
organização. É uma forma diferente de ver como é que o
conhecimento existe dentro de uma organização. Os gestores
gostam disso, porque não é só analítico, é também uma
forma de ajudar a aprendizagem numa organização. Uma das
coisas que se pode fazer é começar a apoiar estas comuni-
dades a fazer o seu trabalho. 

O suíço Etienne Wenger, 55 anos, pensador independente, consultor, autor e orador – como ele
mesmo se define no seu site (http://www.ewenger.com/) – é mais conhecido pela sua actividade em
torno das comunidades de prática e gosta de se apresentar como um teorizador da aprendizagem
social. Nesta entrevista dada no ano passado à Aprender ao Longo da Vida, Wenger diz que vivemos
num tempo em que há cada vez mais influência e ênfase no indivíduo, mas, ao mesmo tempo, o
conhecimento está a tornar-se tão complicado que ninguém consegue agir sozinho. 

ETIENNE
WENGER

A APRENDIZAGEM ACONTECE NA
INTERACÇÃO ENTRE A PESSOA
E O MUNDO SOCIAL 

ENTREVISTA



AO LONGO DA VIDA 11

A web também abriu o campo para as comunidades, de
uma forma incrível. Porque, de certa forma, o conceito de
comunidade de prática está muito bem alinhado com a forma
como a web funciona. Ligamo-nos às pessoas não porque
vivem na nossa rua ou porque trabalham no nosso piso, mas
porque estão interessados em interagir e aprender connosco.
Por isso a web adequa-se muito bem às comunidades de
prática, e penso que é uma das razões pelas quais o conceito
tem suscitado tanto interesse. Adequa-se muito bem quer às
novas formas de funcionamento das organizações – que se
ligam horizontalmente, não só pelas hierarquias –, quer
também pela forma como as novas tecnologias funcionam,
permitindo estabelecer ligações com qualquer pessoa em
qualquer parte do mundo, desde que exista um potencial de
aprendizagem na interacção. 

Há grandes comunidades de prática que não teriam sido
possíveis na nossa formulação original. Vimo-las mover-se
muito dinamicamente, abrindo as suas fronteiras de uma
forma que não teria sido possível no caso das comunidades
localizadas geograficamente, tal como eram no início. 

Outra coisa que vimos, algo melindroso e que eu não tinha
previsto, é o quanto as pessoas podem fazer para começar
uma comunidade. Para nós, no início, foi mais um conceito
analítico para ver se a aprendizagem estava ou não a acontecer
no mundo. Mas as pessoas de negócios não querem conceitos
analíticos, querem saber o que podem fazer. E o que aprende-
mos é que há formas de apoiar as comunidades de prática e
formas de as gerir sem demasiada burocracia. Mas, mais do
que eu esperava, vi formas de as organizações melhorarem ou
apoiarem o desenvolvimento das comunidades de prática, de

Entrevista: 
Rui Seguro e Madalena Santos  

Fotografias: 
Paulo Figueiredo

Tradução:
Daniela Silveira
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patrocinar o desenvolvimento às comunidades de prática. E
como sabemos, isso é uma grande evolução e uma grande
surpresa.

Pode falar-nos, baseado na sua experiência, sobre as

dificuldades de incentivar o conceito de comunidades de

prática nas empresas?

Há todo o tipo de dificuldades, e não devemos pensar
apenas em empresas – todo o tipo de organizações estão
interessadas em comunidades de prática. Mas o primeiro e
principal obstáculo que se encontra é o tempo. As pessoas
dizem “já estou a trabalhar a tempo inteiro” então a questão
é, “podemos organizar a comunidade de uma forma em que
a sua actividade seja algo de valor para os seus membros e que
eles sintam que é um bom investimento do seu tempo”? 

Muitas vezes, num contexto organizacional e de empresas,
temos de nos certificar de que a comunidade tem um valor
elevado para as pessoas e que lhes poupa tempo tanto quanto
lhes ocupa tempo – essa é a parte mais melindrosa. Depois,
também há a questão de como se integra uma rede horizontal
como uma comunidade de prática na estrutura vertical que
existe na organização e, por isso, de certa forma, o que tem de
se fazer para se interagir e integrar como organização formal é
dissociar a gestão do controlo. A gestão tem uma função num
contexto de comunidades de prática, mas não é uma função
de controlo, porque se arruina uma comunidade se se começa
a microgeri-la e a dizer-lhe o que fazer. 

Um aspecto importante da comunidade é que os seus
membros são responsáveis pelo processo de aprendizagem, e
usam as suas práticas e experiências como currículo de apren-
dizagem e não como a agenda de um outro. É muito impor-
tante, é aqui que, para algumas organizações, isto se torna um
pouco sensível, porque assim que uma coisa funciona mais
ou menos, a organização diz: esta é a regra, é assim que
funciona. É uma questão de tempo, de utilização dos recursos
e também uma questão de ouvir. Nalgumas organizações não

há o hábito de ouvir a voz da comunidade, mas é muito
importante investir tempo na comunidade para que a sua voz
faça diferença.

Há um tempo dos membros, mas o também há um tempo
extra de uma ou mais pessoas que actuam como líderes da
comunidade, e, para as organizações, é um pouco vulgar que
se comece a apreciar o valor de alguém cujo trabalho é cuidar
de uma comunidade. Algumas organizações estão a aprender
o valor de alguém que faz isso e estão dispostas a dizer: “ok,
nós vamos investir 10 ou 20% da sua actividade na gestão da
comunidade dos seus pares”. É um novo entendimento.

Vivemos em Portugal uma situação em que as pessoas

estão a ser pressionadas para uma forma de encarar as

suas vidas muito individualista e competitiva. Neste

contexto cultural, como é que a ideia de aprender

participando numa comunidade de prática faz sentido e

pode ser útil?

Há um conflito, não há dúvida... Mesmo dentro de uma
organização, as pessoas competem pelo reconhecimento,
pelas melhorias. Por isso, nas comunidades encontra-se
sempre uma mistura um pouco desconfortável entre competi-
ção e colaboração. Ambas estão sempre presentes. Não é
porque somos uma comunidade que a dimensão competitiva
desaparece. Até na comunidade mais colaborante encontra-se
sempre um elemento de competitividade, por exemplo sobre
“a minha reputação como membro”. 

Mas há também a noção nas comunidades de que o mun-
do se está a tornar muito complicado para alguém poder afir-
mar que tem o conhecimento absoluto de qualquer campo.
Em qualquer área, as coisas acontecem tão depressa que as
pessoas precisam umas das outras. É interessante, porque
vivemos num tempo em que há cada vez mais influência e
ênfase no indivíduo, mas, ao mesmo tempo, o conhecimento
está a tornar-se tão complicado que ninguém consegue agir
sozinho. 

ENTREVISTA

Nas comunidades encontra-se
sempre uma mistura um pouco
desconfortável entre 
competição e colaboração. 
Ambas estão sempre presentes. 



Assim, penso que precisamos de ver onde é que eles se
cruzam, onde é que há possibilidade para a comunidade e o
indivíduo serem mutuamente benéficos. Não acho que seja
preciso pensar em termos de um ou outro, não devemos pen-
sar na comunidade como “eu sacrifico a minha individuali-
dade em relação à comunidade”. Não, a comunidade também
me serve e faz-me mais competitivo, porque melhora o meu
conhecimento, porque melhora a minha capacidade de
evoluir, porque posso partilhar com a comunidade se acho
que é ou não uma boa ideia. Precisamos de ver a comunidade
como servindo o indivíduo, mesmo sendo competitivos uns
com os outros, porque eles são competitivos uns com os
outros dentro da comunidade. É um ponto sensível, mas é
uma questão de equilibrar os dois. Acho que não vamos en-
contrar uma solução porque é pura competitividade do indi-
víduo, é como erguer uma parede contra a guerra, é difícil
construir recursos em comum.

Nesse sentido, e pensando na pessoa, ou no grupo de

pessoas que têm a responsabilidade ou o papel de gerir a

organização: eles precisam estar muito conscientes desse

conflito?

Isso é muito importante, porque uma organização, num
contexto de competitividade, deve poder recompensar, deve
poder reconhecer que alguém que está a “cuidar” da comuni-
dade está a fazer um serviço muito importante, mesmo que
não esteja, de uma forma directa, a trazer clientes ou a trazer
um ganho mensurável. A organização tem de reconhecer que
há aí um conflito.

Como é que as comunidades vivas, ao desenvolverem, ao

partilharem e ao melhorarem as suas práticas se tornam

um elemento chave da aprendizagem?

Acho que sempre houve um elemento chave, mas o que
estou a tentar dizer é que se se começar a pensar que o conhe-
cimento existe no mundo, não só nos livros ou na internet,
mas existe no “campo” das comunidades, então o elemento
chave da aprendizagem é: como é que se gere a nossa trajec-
tória através destas comunidades às quais pertencemos? 

Uma das maneiras de encarar a aprendizagem ao longo da
vida é pensar em navegar a nossa vida através do campo de
diferentes comunidades. Nalgumas podemos ser um membro
pleno, porque é aí que reside a nossa identidade e queremos
aprender essas práticas; noutras comunidades, vamos apenas
visitar, ou talvez entrar um pouco e sair. Nalgumas comuni-
dades, precisamos de sair, porque se tornam prisões. Parece
que precisamos de ar fresco, de alguma coisa diferente. É uma
forma social de pensar na gestão da aprendizagem, e não
apenas uma forma cognitiva de “o que é que entra na minha
cabeça?” E penso que, na realidade, no século XXI, a questão
de “como é que eu navego no mundo?” vai ser mais difícil,
mais importante para as pessoas do que a de “posso ter acesso
a isto ou aquilo?”. O acesso à informação vai ser cada vez
menos problemático do que a gestão de quem eu sou e como
devo direccionar as minhas escolhas. Há tantas escolhas… Por
exemplo, eu poderia pertencer a cem comunidades e a minha
grande questão de aprendizagem é “onde é que eu estou, o
que estou a fazer e onde pertenço?” Isto está a reformular a

A organização de dois seminários em Portugal permitiu que

um grupo de pessoas que reflecte sobre Comunidades de

Prática, de que faz parte Etienne Wenger, aproveitasse para

reflectir sobre as suas práticas. Beverly Trayner,

professora há sete anos na Escola Superior de Ciências

Empresariais, em Setúbal, tem desenvolvido em Portugal uma

intensa actividade de divulgação das ideias de Comunidades de

Prática. Ela falou-nos sobre este grupo.

É um grupo muito diversificado, quer em termos pessoais quer
em termos profissionais. Por exemplo: temos um médico que
trabalha no sistema de saúde, uma produtora de leite holandesa
que vive em Portugal, um neozelandês que trabalha na
universidade. Temos todos muita experiência em comunidades de
prática. Descobrimos que nos confrontamos com o mesmo tipo
de problemas no nosso próprio contexto, e mesmo sendo pessoas
diferentes, em países diferentes, partilhamos essas experiências. 

Trocamos ideias em pequenos grupos. Se algum de nós
escreve um artigo, discutimo-lo em conjunto e, quando é possível,
encontramo-nos. Quando há uma conferência nalgum país e há
pessoas deste grupo que vão apresentar uma comunicação,
ficamos no mesmo espaço e aproveitamos essa altura para
conversar. Ficamos alojados num local informal, não queremos
que o dinheiro seja impeditivo de realizarmos os nossos
encontros. Partilhamos o mesmo quarto para baixar os custos e
aproveitamos todos os momentos para rentabilizar o tempo. 

Sexta-feira fomos para o Porto fazer um seminário de dois dias.
Fomos em três carros diferentes, correspondendo cada carro a um
workshop. O que se discutiu na viagem foi muito importante para o
espírito do workshop e percebemos que esta maneira de fazer as
coisas, muitas vezes com pressão, sem muito dinheiro e com pouco
espaço, é importante no nosso modo de trabalhar e partilhar com
os outros. Faz parte do nosso percurso de aprendizagem.

Em comum temos a ideia de que aprendizagem, hoje em dia, é
muito importante, tanto no dia a dia como para o futuro do Planeta.
Uma ideia forte é que aprendizagem vem da interacção social e do
design para a acção social. Também estamos a perceber que há
uma moda à volta das comunidades de prática. Há quem tenha a
ideia que basta querer ter uma comunidade de prática e de que ela
se pode criar num instante. Mas a aprendizagem em comunidades
de prática é algo para o qual é preciso tempo, trabalho e exige
esforço. Acreditamos na integridade deste conceito que exige um
conhecimento bastante profundo e estamos a tentar perceber o
nosso papel, onde é muito fácil ganhar dinheiro ou nome com o
rótulo de comunidade de prática. Continuamos a trabalhar a dois
níveis, no nosso quotidiano e para o futuro da aprendizagem no
contexto de interacção social.
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Um grupo de reflexão 
sobre comunidades de prática
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aprendizagem ao longo da vida de uma forma meramente
cognitiva, “o que é que eu ponho na minha cabeça?” para
uma que pergunta: “Onde é que eu interajo, onde encontro os
meus pares?”

Como vê o papel das comunidades de prática na escola e

na formação profissional?

Se se pensar na escola tradicional, ela tem sido o local de
aprendizagem, mas se abandonarmos essa ideia, a aprendiza-
gem acontece em qualquer lugar em todo o mundo, qual é o
papel da escola? Talvez o papel da escola seja de aconselha-
mento, que diga: “talvez deva fazer um curso aqui, talvez aqui
haja um curso para si, ou talvez o melhor seja ir passar 6
meses ao Japão”. É compreender a trajectória, e assim ajudar a
pessoa a gerir essa viagem de aprendizagem, em vez de dizer
“temos este e este curso”. As escolas, até agora, estiveram cen-
tradas nos currículos, penso que as escolas se tornarão mais
relevantes se conseguirem desviar este enfoque no material
curricular para tomarem parte de um percurso significativo no
mundo do conhecimento.

Estamos habituados a falar da “pessoa que aprende”, é na

pessoa que centramos a aprendizagem. Mas as

organizações também aprendem... então a escola precisa

de aprender a tornar-se algo diferente. Se as organizações

também aprendem, parece que é o próprio conceito de

aprendizagem que está a mudar. Não é só o indivíduo... e

isso faz-me pensar se a palavra “transformação” não está

ligada com a essa noção de “aprendizagem”?

Há uma grande questão sobre se as organizações aprendem
ou não, e há pessoas que dizem que não – as organizações
não podem aprender porque não têm cérebro. Só os indiví-
duos é que aprendem, e a aprendizagem das organizações é só
a soma total das aprendizagens individuais. É por isso que
acho que temos de começar por pensar em práticas, e as práti-
cas sociais mudam e melhoram. Por isso, a aprendizagem do
indivíduo está ligada à evolução das práticas, é sempre uma
interacção entre os dois, o indivíduo aprende e a comunidade
em que ele está aprende também, porque ninguém é dono da
prática, aprende-se participando e sabe-se porque se participa.
A participação e o conhecimento estão relacionados de forma
muito próxima. Por isso, o contexto em que se participa tam-
bém evolui e, assim, o potencial da nossa aprendizagem
também evoluiu. É na interacção entre a pessoa e o mundo
social que está, de facto, o local da aprendizagem.

Em alguns contextos em que as pessoas estão habituadas a

desenhar ou identificar fronteiras, perguntam-se: “Mas onde

é que estão as comunidades de prática? Quais são os seus

limites? Por exemplo, uma turma é uma comunidade de

prática ou não? O professor é um membro ou não? Também

é confrontado com este tipo de questões? 

Acho que temos de definir um espaço para as comunidades
de prática. A escola, a sala de aula é um espaço organizacional.
Se o que se passa lá dentro é uma comunidade de prática, ou
não, é uma questão em aberto. E se deveria ser uma
comunidade de prática também é uma questão em aberto. Às
vezes, o que digo às pessoas é que o termo “comunidade de

prática” também pode ser usado como uma heurística de
design. Quer dizer, olhamos para uma comunidade de prática
e não tentamos fazer dela uma comunidade de prática, mas
aplicamos a esse espaço alguns dos princípios que vêm de
trabalhar com comunidades. Há questões interessantes que a
teoria da comunidade de prática nos levaria a pôr sobre uma
sala de aula, e algumas das questões têm a ver com o que está-
vamos a falar sobre a viagem. “Que tipo de viagem está a acon-
tecer para os participantes?” E perguntar que tipo de viagem
eles estão a fazer, é diferente de perguntar o que é que ficou na
cabeça deles que se pode testar no fim do dia. A questão seria,
então, pensar que a sala de aula vive no mundo de práticas. E
teríamos de perguntar qual é a relação da sala de aula com
estas práticas, que tipo de acesso à prática é que estes alunos
têm na sala de aula. Têm algum, mas é uma questão diferente
do que só pensar o que eles aprenderam em termos cognitivos
e que se pode testar no fim do dia. É uma questão de como é
que eles compreendem o que é pensar matematicamente no
mundo, o que é que eles percebem sobre olhar para o mundo
do ponto de vista histórico. Por oposição a quantas datas é que
sabem, ou se sabem a data desta ou daquela batalha. Não
estou a dizer que não devem fazer isso, mas há uma questão
mais importante que poderá, no futuro, abrir as paredes da
escola, acho que a internet pode começar a fazer isso no
mundo, quando o próprio mundo se torne o nosso currículo.
A escola torna-se apenas um guia nessa viagem no mundo.

Fala quase sempre na relação das comunidades de prática

com organizações, mas será que elas só existem na relação

com organizações intencionalmente desenhadas, ou seja,

formalmente definidas?

Tenho uma colega que tem um estudo muito interessante
numa escola secundária nos EUA [Wenger está a referir-se a
Penelope Eckert. Pode ter alguma informação sobre o estudo
referido, através do artigo da autora, disponível a 7 de Janeiro
2008 em http://www.stanford.edu/~eckert/EckertLSA2005.pdf
Havia comunidades de prática em que os miúdos se juntavam
na escola, mas que se constituíam fora das salas de aula. Eram
quase como pequenos gangs, alguns estavam a investir a sua
identidade na escola, e alguns estavam a ter a experiência de
ser marginalizados pela escola. E, na mesma escola, estavam a
aprender coisas completamente diferentes sobre como intera-
gir com o conhecimento, com a instituição. É muito interes-
sante observar qual era a aprendizagem da identidade em
relação à instituição que os diferentes grupos estavam a ter na
escola. 

E agora falemos de algo completamente fora de uma insti-
tuição. Há um exemplo de doentes que formaram uma comu-
nidade de prática na net porque tinham um problema comum
e perceberam como poderiam ser parceiros uns com os outros
na aprendizagem. Mas é interessante ver como eles tiveram
implicações institucionais na relação com os seus próprios
médicos. O que é que acontece na relação com o seu médico
quando pertence a uma comunidade de prática onde é discu-
tido algum conhecimento que está para lá até daquilo que o
seu médico sabe? De repente, estas comunidades informais,
que não são parte de instituições, têm grandes implicações
institucionais. 

ENTREVISTA
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Por vezes usa uma expressão muito interessante, a de

“cidadania de aprendizagem” que me parece ser uma ideia

forte em torno da qual as escolas/instituições de formação

podem repensar a sua organização. Que esforços é preciso

fazer para que os jovens se desenvolvam com esse espírito?

Precisamos desenvolver esse conceito e compreender a
identidade associada a ele e o que implica, simultaneamente,
formar “cidadãos da aprendizagem” e saber se estamos a ir
bem, nesse sentido. A vantagem das escolas orientadas para o
currículo é que é um pouco industrial: “colocamos” este
conhecimento nos estudantes e testamos se lá ficou. Há um
rigor nisso, para ser justo, o problema com as comunidades de
prática é que até agora ainda não temos esse tipo de rigor.
Participamos numa comunidade, tornamo-nos membros, é
significativo para nós, mas medir isso é muito mais melindro-
so do que medir se conseguimos resolver uma equação. Sinto
que o nosso campo tem de crescer, temos de começar a falar de
um currículo de identidade. Um currículo que seria em termos
de onde é que se pertence, onde é que se atravessa uma
fronteira, sabe-se o que é atravessar uma fronteira entre duas
comunidades, entrar num mundo que é completamente novo,
e encontrar a nossa identidade nisso.

E encontrar formas de o relacionar com aquilo que já se é...

Sim, e como trazer isso como um presente para esse con-
texto. Ontem estava a dizer que reunir uma nova comunidade
pode ser um elemento de cidadania de aprendizagem, ver
uma nova comunidade que quer existir mas ainda não se
encontrou. Nós estivemos a entrevistar uma pessoa que fez
isso com uma tag no Del.icio.us [para saber mais sobre tags e
sobre o Del.icio.us ver em http://del.icio.us/about/]. Há uma

tag chamada “NPTechnology para organizações sem fins
lucrativos” e ela pensou que havia muita actividade em volta
dessa tag, era como uma comunidade que tentava encontrar-
se. Começou então a criar no seu blog um resumo daquilo
para onde essa tag se direccionava e, lentamente, o blog dela
também se está a tornar um ponto de atracção para esta
comunidade que está a tentar encontrar-se. Isto é para mim
cidadania de aprendizagem, é um grande exemplo do que eu
chamaria de cidadania de aprendizagem.

Neste momento, em Portugal e na Europa, confrontamo-nos

com a necessidade de reconhecer o que cada um sabe, de

forma a poder dizer a alguém exterior “eu sei isto”. É um

pouco a ideia de portefólio, com vista a uma certa

audiência, por exemplo, para encontrar trabalho. Estamos

numa fase em que se está a procurar formas de evidenciar

que os saberes construídos ao longo de um percurso não

escolar são tão legítimos e válidos como os que se

construíram num percurso escolarizado. Mas colocam-se

aqui várias questões: O que é que o autor precisa de saber

de forma a poder apresentar-se a uma audiência? Como

ajudar esse indivíduo a compreender o que é o seu

portefólio, como “ler” a audiência para quem está a

construir esse portefólio? Como se comparam esses

saberes, como os podemos...?

Como os podemos articular, tornar portáteis? Penso que o
que está a dizer é: o que devemos fazer para que uma expe-
riência de conhecimento, que está muito enraizado e situado
no mundo, seja portátil, de forma a que uma pessoa que não
esteja lá possa apreciá-lo. Por exemplo, quando pensamos nos
professores que estão a tentar usar blogues ou discussões

Há um exemplo de doentes
que formaram uma
comunidade de prática na
net porque tinham um
problema comum e
perceberam como
poderiam ser parceiros uns
com os outros na
aprendizagem.
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online e têm de avaliar as participações dos estudantes, é
quase subjectivo. Quanto é que se está a contribuir... quanto é
que se sabe, não num sentido restrito na nossa cabeça, mas
quão capaz se é de contribuir para o conhecimento da
comunidade? Acho que parte deste portefólio terá de ser
“quão capaz é que se é de contribuir para a aprendizagem da
comunidade”. Os documentos (portefólios, entrevistas) são
métodos, mas não há nenhum atalho fácil que faça com que
a experiência de aprendizagem seja portátil de um contexto
para outro. A vantagem de uma nota é que é muito portátil,
cinco é cinco. A interpretação disto é problemática mas, como
resumo, como rótulo, é muito portátil, em contextos diver-
sificados. 

Vivemos uma tensão entre aquilo que está enraizado e é
compreendido, e o que é portátil e pode viajar através de fron-
teiras de práticas, porque, na realidade, uma nota viaja através
de fronteiras de práticas, ela nasceu na prática do professor na
sala de aula e é suposto viajar nas estatísticas e viajar nas
oportunidades de emprego, nos requisitos de entrada para a
universidade, etc. A grande representação é “viajar” através de
contextos. O problema que temos com a audiência é que,
muitas vezes, não a conhecemos antecipadamente.

Sim, mas temos de compreender que não estamos a

construir o portefólio só para mim e para pessoas que

sabem quem eu sou, mas para ser compreendido por alguém

que não me conhece nem conhece o meu percurso...

Mas julgar a sua experiência e o significado das suas expe-
riências é provavelmente algo que todos precisamos de
aprender. Quando escrever o seu artigo, terá de viver com a
sua potencial audiência e usar termos mais acessíveis do que
ocorreram aqui na entrevista porque, de contrário, ninguém
irá compreender. Mas não se pode brincar com o público,
por isso é útil que os estudantes comecem a construir o seu
portefólio, que comecem a pensar: “Ok, como é que eu
consigo ver-me através dos olhos de outra pessoa?” �

“Comunidade
de prática”   
– um conceito para 
“pensar com”...
Texto: Madalena Pinto dos Santos  
Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.

O conceito de “Comunidade de prática” (CoP), tal como

Beverly Trayner realça, parece “estar na moda” o que pode

revelar a sua pertinência nas preocupações actuais sobre o

modo como nos organizamos, trabalhamos e aprendemos, em

suma, como vivemos colectivamente. Mas esse “estar na

moda” também pode significar um reconhecimento e

familiaridade com o conceito que é só aparente. A

banalização de uma ideia poderosa acaba, em geral, por lhe

retirar grande parte das suas potencialidades de ferramenta

de pensamento e de acção. E no caso da noção de CoP ela

tem-se revelado bastante útil, por exemplo, para analisar as

práticas e organizações e para melhor perspectivar o que

somos, o que fazemos e para onde vamos. 

Em geral, há a convicção de que para se começar a compre-
ender uma ideia se deve ter acesso à sua definição. Podemos,
então, começar por partilhar a definição de CoP que E. Wenger
tem utilizado com alguma frequência – “Comunidades de prática
são grupos de pessoas que partilham uma preocupação ou uma
paixão por algo que fazem e que aprendem como o fazer melhor
à medida que interagem regularmente”(ver em www.ewenger.com/
theory/index.htm).

Mas claro que uma definição não basta, para que os conceitos
novos façam sentido temos de estabelecer alguma ligação com
outros que já dominamos ou com os quais somos mais familiares.
Por isso, as definições ganham quando são acompanhadas de
exemplos e histórias, de explicitações mais amplas e complexas
que nos permitam ver diversas nuances do conceito, dar-lhe
consistência e cor, torná-lo relevante para a nossa acção. Por isso,
irei recorrer à história contada pela Beverly e ao diálogo com
Wenger nesta edição para salientar algumas características
essenciais deste conceito.

A apresentação de Beverly começa com a caracterização do
grupo de pessoas que o constituem - a comunidade – realçando
a sua diversidade (neste caso, de práticas profissionais e nacio-
nalidades). Mas, um pouco mais à frente, dá-nos conta de algo
que as unifica como grupo, e que parece associar-lhe uma identi-
dade – “têm experiência em comunidades de prática... confron-
tam-se com o mesmo tipo de problemas”. Essa identidade vai
sendo construída ao longo do tempo, por aquilo que fazem e
discutem conjuntamente, pelas histórias que vivem, pelos proble-
mas que enfrentam e pelo reportório de formas de os equacionar
e resolver que vão construindo na interacção regular que mantêm,
ou seja, pela prática que desenvolvem. Mas a identidade partilha-

ENTREVISTA
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da, a noção de pertença que consolidam e que alimentam, também
decorre do que os levou a aproximarem-se uns dos outros – “Em
comum temos a ideia de que a aprendizagem, hoje em dia, é muito
importante, (e que) vem da interacção social e do design para a
acção social” – e aqui estamos perante o domínio de interesse em
que se reconhecem. Esse domínio constitui-se tanto pelo ponto de
partida que os aproximou uns dos outros e que os mantém mobili-
zados na reflexão sobre esse conceito e sobre as relações com as
suas acções nos diversos contextos locais, como pelo conhecimento
e competência que conjuntamente vão construindo e transforman-
do na sua participação com o exterior. E, desta forma, a identidade
do grupo e as dos indivíduos vão sendo definidas na interacção do
que é vivido internamente com a sua repercussão e valor atribuído
e legitimado no mundo social. Por exemplo, as pessoas do grupo de
que Beverly nos fala acabam por ser identificadas, colectiva e indivi-
dualmente, como uma referência e como pessoas conhecedoras
relativamente ao conceito de “Comunidades de prática”. 

É da combinação destes três elementos - domínio, prática e
comunidade – que se constitui uma comunidade de prática e só se
pode contribuir para a cultivar tendo em atenção o desenvolvi-
mento em paralelo desses três elementos. Por outro lado, é na
história da comunidade de prática que se desenvolve e aprende o
conhecimento e os seus membros se tornam cada vez mais com-
petentes (neste caso, sobre o conceito), transformando e desenvol-
vendo os âmbitos da sua aplicação assim como as potencialidades
do seu uso (tal como Wenger descreve). 

A aprendizagem, nesta perspectiva, não é vista como decorren-

te do que se ensina, mas daquilo em que se participa com os pares
e da relação com os contextos em que desenvolvem as suas
actividades. Na descrição de Beverly está patente a importância
dos contextos, o cuidado de se criar condições que permitam
aproveitar tanto os momentos formais (que introduzem constran-
gimentos indutores de uma certa pressão) como os informais (em
que se constroem e reforçam laços, em que emergem ligações
inesperadas mas igualmente produtivas). No entanto, em qualquer
deles mantendo o foco na participação, ou seja, na acção e na
construção que sendo conjunta e partilhada também dá visibi-
lidade à autoria e à responsabilidade. A criação de condições que
permitam a cada um ter voz, ter tempo, ter um papel no que é
vivido, encontrar o seu espaço e ser reconhecido pelo seu contribu-
to é delicada e fundamental para o desenvolvimento da confiança.
E este é um elemento essencial tanto no desenvolvimento de uma
comunidade de prática, como para que cada um assuma um papel
activo na viagem que é a sua trajectória de aprendizagem e para
que se valorize as várias pertenças em que se vai desenhando
essa trajectória. 

Neste quadro, a aprendizagem (e o saber) não é visto como algo
que se localiza no indivíduo, as organizações enquanto constela-
ções de comunidades de prática também aprendem, também se
transformam. E para terminar gostaria de deixar a questão com
que E. Wenger terminou a sua apresentação em 28 de Maio de
2007 na Gulbenkian e que é dirigida a cada um de nós: “Como
posso contribuir para a capacidade de aprendizagem do planeta na
minha esfera de participação?”
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Os adultos com deficiência procuram cada vez mais melhorar
as suas competências pessoais e profissionais. Para isso, é
importante haver programas de educação e formação
adequados às suas necessidades. Neste dossier, destacamos o
papel do novo Instituto Nacional para a Reabilitação,
deslocámo-nos ao Centro Novas Oportunidades da Casa Pia e
à Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra; apontamos
também o papel dos CNOs em relação às pessoas com
deficiência. No debate, reunimos especialistas para discutir o
tema da aprendizagem ao longo da vida das pessoas com
deficiência e incapacidades.

A importância 
da aprendizagem
ao longo da vida
no adulto com
deficiência
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odos os estudos disponíveis re-
forçam, consensualmente, a im-
portância decisiva e crucial do
ensino de adultos e da educação
permanente ao longo da vida,

face às exigências da necessária e inadiá-
vel qualificação profissional decorrente
das transformações sociais, económicas
e culturais da sociedade da informação e
do conhecimento, globalizada e com-
petitiva.

Por outro lado, persiste ainda o pen-
samento que os trabalhadores mais
velhos são menos produtivos, pelo que
muitas empresas não investem priorita-
riamente na sua formação, associado às
próprias resistências destes trabalha-
dores quanto aos desafios que lhe são
colocados, quando confrontados com a
oferta de acções de formação, pressu-
pondo a sua disponibilidade emocional
e intelectual, sem as quais não se pode
alcançar o sucesso das aprendizagens.

Aliás, entre outras evidências, não
menos importantes, muitos anúncios de
emprego das respectivas agências refor-
çam esta discriminação por razão da
idade, bem como muitos trabalhadores
não sabem ou não querem “agarrar” as
oportunidades de formação que lhe são
fornecidas.

Por outro lado, continuar a concen-

trar esforços apenas na formação das
crianças e dos jovens, significa, ainda
hoje, deixar muitos adultos com frágeis
respostas às exigências de literacia e ao
crescente leque de oportunidades com

ela relacionadas, que as transformações
das sociedades contemporâneas trans-
portam consigo.

Se tudo isto é verdadeiro para as pes-
soas ditas normais, mais urgente se
torna no caso vertente dos adultos com
deficiências ou incapacidades, face aos
naturais constrangimentos e vulnerabi-

lidades decorrentes da sua condição e
aos riscos de exclusão social que a nova
ordem económica e as regras e práticas
do mercado de emprego e de trabalho
parecem conter.

Cada vez mais exigentes

Por outro lado, são os adultos com
deficiência, cada vez mais exigentes con-
sigo próprios, que reivindicam e dese-
jam melhorar as suas competências
pessoais e profissionais, através de
acessíveis e adequados programas de

O papel do novo 
Instituto Nacional   
para a Reabilitação, I.P.

São os adultos com deficiência, cada vez mais
exigentes consigo próprios, que reivindicam e
desejam melhorar as suas competências pessoais e
profissionais, através de acessíveis e adequados
programas de formação às suas necessidades
especiais de educação e formação ao longo da vida

Texto: Luísa Portugal (Directora do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.)
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formação às suas necessidades especiais
de educação e formação ao longo da
vida, na perspectiva da manutenção dos
seus postos de trabalho e de progressão
das suas carreira profissionais.

Os nossos concidadãos com deficiên-
cias ou incapacidades bem sabem, por
experiência própria, que a manutenção
do seu posto de trabalho, a progressão
na carreira e o desenvolvimento de todas
as outras formas de empregabilidade
depende cada vez mais do património
activo e actualizado das suas potencia-
lidades e competências pessoais, sociais,
cognitivas, tecnológicas e culturais.

Desde as novas competências de pro-
cessamento de informação até à capaci-
dade de integrar novos processos de tra-
balho, todas as pessoas com deficiências
ou incapacidades estão desafiadas a
corresponder às expectativas nelas depo-
sitadas, como trabalhadores de corpo
inteiro.

O novo Instituto Nacional para a
Reabilitação, I.P., tem vindo a acom-
panhar com redobrada atenção todos os
esforços e dinâmicas, a nível nacional,
concernentes à formação ao longo da
vida das pessoas com deficiência, quer
através das medidas implementadas pelo
Ministério do Trabalho e da Solidarieda-
de Social e pelo Ministério da Educação,

quer pelos projectos das Organizações
Não-Governamentais, cuja intervenção é
imprescindível, em parceria com as me-
didas do Governo, nesta matéria.

Historicamente, os ciclos de habilita-
ção e reabilitação das pessoas com defi-
ciências ou incapacidades tinham terri-
tórios e tempos de vida bem delimita-
dos, fora dos quais as pessoas eram
entregues a si próprias.

Hoje, as entidades que actuam neste
âmbito procuram corresponder às ex-
pectativas dos adultos, oferendo progra-
mas apelativos de formação contínua,
susceptíveis da manutenção do posto de
trabalho, bem como o acompanhamen-
to técnico no processo inicial e crucial
da inserção no mercado de trabalho.

Apoio documental de suporte

Da parte do Instituto Nacional para a
Reabilitação, I.P., todas as entidades
comprometidas com a educação e
formação ao longo da vida das pessoas
com deficiências ou incapacidades po-
dem encontrar sempre apoio documen-
tal de suporte para as respectivas acções,
pesquisando o acervo especializado da
sua Biblioteca, bem como os conteúdos
dos títulos da sua Linha Editorial, sem
esquecer a inevitabilidade da consulta

permanente da sua página web, desde a
legislação aos recursos, até aos programas
nacionais, europeus e internacionais.

O Instituto Nacional para a Reabilita-
ção possui, aliás, uma larga e prestigiada
tradição na oferta de programas de for-
mação especializada e de aperfeiçoamen-
to para os promotores sociais e técnicos
de reabilitação, cujo interesse é reconhe-
cido por todos os formandos e com im-
pacto directo na qualidade das respostas
de prevenção, habilitação, reabilitação e
participação das pessoas com deficiência.

Mais ainda. O INR quer reforçar a sua
oferta formativa especializada, colocan-
do-se na linha da frente das entidades que
querem ser parceiras de corpo inteiro nos
desafios da formação ao longo da vida.

Por outro lado, o INR coopera activa-
mente através da proposta de conteúdos e
de formadores com todas as entidades
externas, que queiram a nossa colabo-
ração.

Decorreu em 2007 o Ano Europeu da
Igualdade de Oportunidades para todos
– por uma sociedade justa, mais pre-
mentes se tornam estes desafios da for-
mação ao longo da vida, que os nossos
concidadãos com deficiências ou inca-
pacidades têm de ter sempre presente, se
não querem comprometer os seus pro-
jectos de vida e de felicidade. �



esde Julho de 2007
que o Centro No-

vas Oportunidades
(CNO) do Centro

de Educação e Desen-
volvimento António Au-

rélio da Costa Ferreira (per-
tencente à Casa Pia de Lisboa)

desenvolve o processo de Reconheci-
mento, Validação e Certificação de Com-
petências (RVCC) de cidadãos surdo-
cegos, surdos ou cegos/com baixa visão. 

Fátima Martinho, coordenadora des-
te Centro, classifica estes primeiros oito
meses de trabalho como “positivos e
fascinantes” e sublinha a necessidade
premente de “ajudar estas pessoas a
certificar competências de vida”.

Em Julho de 2006, o Governo e a
Casa Pia assinaram o protocolo para a
criação deste centro de novas oportuni-
dades, procurando aproveitar a vocação
e o “know how” do Colégio António
Aurélio da Costa Ferreira na área das
técnicas alternativas de comunicação e,
consequentemente, no desenvolvimen-
to e integração plena destas pessoas na
sociedade.

Para que toda a estrutura deste CNO
para cidadãos surdos, cegos e surdoce-
gos estivesse pronta a funcionar, foram
precisos vários meses de trabalho de
preparação, conforme referiu o director

do Colégio António Aurélio Costa
Ferreira, António Rebelo. Não só para
organizar e recrutar os meios humanos
– profissionais especializados afectos
aos quadros da Casa Pia e também
outros técnicos contratados no exterior,
como intérpretes de língua gestual
portuguesa – mas também para adaptar
todas as infra-estruturas, ou seja, as
instalações físicas que são “a casa” deste
CNO.

Além de todas as indicações nos corre-
dores e salas que permitem aos utentes
cegos a exacta percepção do espaço que
pisam e da função a que se destina, dos
equipamentos (software e hardware) de
auxílio à leitura, o CNO da Casa Pia
dispõe, no piso superior, de uma estrutu-
ra receptiva para os utentes que precisem
de pernoitar: são sete quartos e dois
balneários, todos adaptados, que permi-
tem a quem venha de longe ficar para o
dia seguinte e minorar os constrangi-
mentos da distância geográfica e da limi-
tação sensorial. Isto porque, como CNO
único para este tipo de público existente
no país, este centro recebe cidadãos de
todo o país. 

Estratégias e recursos específicos 

A validação de competências tem os
mesmos objectivos que aquela que é

feita nos cidadãos sem estas limitações –
em todos os restantes centros de novas
oportunidades – e organiza-se nas mes-
mas etapas. São as estratégias e os recur-
sos que conferem a especificidade a
todo o processo. A estrutura do disposi-
tivo é a mesma – fase de diagnóstico,
análise do perfil do candidato, fase de
reconhecimento (com formação com-
plementar de 50 horas, se necessária),
validação e certificação de competências
–, só que em cada um destes passos há
estratégias e particularidades que dife-
renciam claramente o processo deste
CNO.

Desde logo, e com particular ênfase,
na própria comunicação, uma vez que o
esquema emissor-receptor é estabeleci-
do com maiores dificuldades, o que faz
recair as atenções na eficácia da mensa-
gem, ou seja, na certeza de que foi
entendida. E é tão importante a forma
como é passada a mensagem ao cida-
dão/utente (de modo a que este a possa
percepcionar correctamente) como a
interpretação certa da sua comunicação
(no caso em que o utente é o emissor).

Por isso, foram escolhidos técnicos e
equipamentos que se adequassem a estes
interlocutores. A estrutura fixa da equipa
de técnicos que compõe um qualquer
CNO é reforçada por quatro elementos:
um formador de língua gestual portu-
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Novas oportunidades para todos. Não é o nome de um programa, 
mas a extensão de um outro e, essencialmente, o espírito e o objectivo que se
cumpre quando cada cidadão surdo, cego ou surdocego é recebido 
no Centro Novas Oportunidades da Casa Pia para aferir e, eventualmente,
certificar competências adquiridas.

Texto: Carlos Gonçalo Morais# Fotografias: Paulo Figueiredo

Novas oportunidades  
mesmo para todos
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guesa, duas intérpretes de língua gestual
portuguesa e um consultor Braille e para
a deficiência visual. 

A toda esta equipa é dada formação
contínua em Língua Gestual Portuguesa,
Braille e Tecnologias de Apoio para a
Deficiência Visual.

As pessoas surdas contam sempre
com a presença de um intérprete de lín-
gua gestual portuguesa e de um forma-
dor de língua gestual portuguesa, que
trabalha em estreita articulação com a
Formadora de Linguagem e Comunica-
ção, uma das quatro áreas de “compe-
tências-chave”. 

Compreender a mensagem

A cada passo do processo, em cada
sessão, é prioritário que a mensagem
seja compreendida pelas duas partes. A
grande fatia do empenhamento dos
profissionais que participam do proces-
so de RVCC é empregue neste objectivo.
O papel dos intérpretes é importante
para fazer fluir a comunicação, mas não
o é menos o dos próprios utentes. Tanto
a profissional de reconhecimento e vali-
dação de competências como as respon-
sáveis pelas áreas de “competências-
chave” destacaram a importância da
entreajuda dos utentes existente nas
sessões de grupo, preciosa para que a

comunicação seja entendível e profícua.
Nos conteúdos de validação, propria-

mente ditos, preparam-se também
adaptações, como refere Fátima Mar-
tinho: “Por proposta da tutela, está a ser
trabalhado o  Referencial de Competên-
cias-chave para pessoas surdas,  cegas e
surdocegas, por forma a identificar
eventuais necessidades de adaptação”.

O resultado final do processo, na am-
plitude que o sucesso tem para os seus
utentes, é outra das especificidades do
RVCC para cidadãos com deficiência. O
significado da validação de compe-
tências, o seu carácter simbólico naquilo
que representa de superar obstáculos,
potencia uma já natural auto-valoriza-

ção pelo êxito no cumprimento de uma
tarefa.

O investimento emotivo é, muitas
vezes, superior ao de outros cidadãos
que não tenham essas limitações. Mas, e
por estas razões, também todo o pro-
cesso exige mais dos profissionais envol-
vidos no reconhecimento. Desde a im-
portante fase de diagnóstico – primeiro
contacto do utente com o CNO – com
as entrevistas técnica (com a profissio-
nal de Reconhecimento e Validação de
Competências) e pedagógicas (com as
quatro formadoras das áreas de compe-
tências-chave) até à derradeira fase, a da
certificação de competências pelo júri.

“Eles não querem facilidades”

As limitações sensoriais e as de-
correntes condicionantes do processo de
RVCC não criam nestes utentes a expec-
tativa de um nível de exigência mais
baixo. Bem pelo contrário. “Eles não
querem facilidades, pretendem exigência
e rigor”, salientam Fátima Martinho, a
coordenadora do CNO e Raquel Fer-
nandes, a profissional de RVC. 

O investimento avultado em equipa-
mentos é outra das marcas distintivas do
CNO da Casa Pia e, para os seus respon-
sáveis, mais do que justificado e bem
empregue. Para conseguir que os utentes

Jorge Pina já revela à vontade com os computadores

O CNO da Casa Pia é o
ponto charneira, de
permanente contacto com
os seus homólogos, num
esforço conjunto para que
nenhum cidadão surdo,
cego ou surdocego fique
excluído do circuito de
RVCC.
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possam exercitar e validar as suas com-
petências em áreas tão específicas como
a matemática e as tecnologias de infor-
mação e comunicação, revelou-se indis-
pensável apetrechar este CNO com di-
versos equipamentos de adaptação, co-
mo o leitor de ecrã e o ampliador de ca-
racteres (para o computador), a impres-
sora e a máquina Braille, entre outros. A
viabilização do CNO da Casa Pia passou
também pelos protocolos celebrados
com o Ministério da Educação, o Institu-
to Nacional para a Reabilitação, o Insti-
tuto do Emprego e Formação Profissio-
nal, a Associação Portuguesa de Surdos e
a Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal (ACAPO), que enquadram
todo o seu funcionamento. Refira-se ain-
da o protocolo com a Câmara Municipal
de Lisboa para a certificação de todos os

seus funcionários surdos, cegos e surdo-
cegos da autarquia.

Primeiros certificados

Sexta-feira, dia 29 de Fevereiro. Um
dia importante para o CNO da Casa Pia
e especialmente para quatro dos seus
utentes: perante o júri, concluíram o
processo de RVCC e ficaram com habi-
litações equivalentes ao 9º ano (B3).
Trataram-se dos primeiros processos
concluídos (com sucesso) daquele CNO
e dos primeiros cidadãos surdos, cegos
ou surdocegos a verem certificadas com-
petências através do programa Novas
Oportunidades. Miguel Gonçalves veio
de Braga e escolheu as segunda e terça-
feiras para avançar com o seu processo
de RVCC. Durante várias semanas, dor-

miu na noite de segunda para terça no
CNO.

Desde Julho a trabalhar na certifica-
ção, o CNO tem 155 utentes (38 cegos,
11 surdocegos e 106 surdos), dos quais
84 estão registados no nível básico e 71
no secundário. 

O “recrutamento” do CNO da Casa
Pia é feito em articulação com as várias
dezenas de CNO`s de todo o país, que
encaminham para o Centro de Educa-
ção e Desenvolvimento Pina Manique
(local físico das instalações) os proces-
sos relativos aos utentes com alterações
de visão e/ou audição. O CNO da Casa
Pia é assim o ponto charneira, de per-
manente contacto com os seus homólo-
gos, num esforço conjunto para que
nenhum cidadão surdo, cego ou surdo-
cego fique excluído do circuito de
RVCC.

Jorge Pina será um dos futuros certi-
ficados pelo CNO da Casa Pia. Um aci-
dente retirou-lhe, há poucos anos,
grande percentagem da visão. Quer,
para já, concluir o 9º ano, mas prevê
não ficar por aqui. O objectivo é estudar
dramatologia e ingressar no Conserva-
tório. Na “aula” de Linguagem e Comu-
nicação, com a formadora Cláudia
Pereira, a relação é informal e o proces-
so não tem uma carga pesada nem insti-
tucional. A utilização de um programa
de computador é exercitada e Jorge já
revela algum à vontade. Campeão de
boxe no passado, agora treinador desta
modalidade numa academia, colabora-
dor de uma agência para a angariação de
desportistas para anúncios televisivos,
orientador de actores (ainda no boxe)
no “remake” da telenovela Vila Faia,
Jorge Pina não se deixou vencer pela
contrariedade. Pelo contrário, a perda
substancial de visão parece tê-lo espica-
çado ainda mais para a vida: aos 32
anos está carregado de planos e para
viabilizá-los procurou a certificação de
competências. 

O CNO da Casa Pia ainda não faz o
reconhecimento, validação e certificação
de competências até ao nível Secundário
(12º ano). Mas, para toda a equipa que
o constitui (bem como para o director
do Centro de Educação e Desenvolvi-
mento António Aurélio da Costa Ferrei-
ra) este é um objectivo – e a assumpção
de uma capacidade actual - para um
futuro muito próximo. �
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ANTÓNIO REBELO

Para que toda a estrutura
deste CNO para cidadãos
surdos, cegos e surdocegos
estivesse pronta a
funcionar, foram precisos
vários meses de trabalho de
preparação

FÁTIMA MARTINHO

Por proposta da tutela,
está a ser trabalhado o
Referencial de
Competências-chave para
pessoas surdas,  cegas e
surdocegas, por forma a
identificar eventuais
necessidades de
adaptação.
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Centros Novas Oportunidades … 
e as Pessoas com deficiências 
e incapacidades
Com a Declaração de Hamburgo, resultante da “V Conferência Internacional
sobre Educação de Adultos”, organizada pela UNESCO em 1997, o conceito de
“Aprendizagem ao Longo da Vida” adquire uma óptica de segunda
oportunidade para os adultos, ao reconhecer as aprendizagens realizadas em
contextos não formais e informais como válidas para o prosseguimento de
estudos ou de formação profissional, viabilizando outras formas de acesso a
um diploma e a uma qualificação. 



oi portanto, no quadro de uma
nova concepção de aprendiza-
gem de adultos que em Por-
tugal no ano 2000 se iniciou a
implementação do Sistema
Nacional de Reconhecimento,
Validação e Certificação de
Competências (RVCC), cujos
Centros, que o operacionali-

zam a nível nacional, adoptaram a
designação de “Centros Novas Oportu-
nidades” (CNO), inseridos actualmente,
no contexto da nova arquitectura do Sis-
tema Nacional de Qualificações (SNQ).
Os CNO são da iniciativa de entidades
formadoras públicas e privadas, criados
e regulados pela Agência Nacional para
a Qualificação (ANQ, I.P.), que tem
como missão, a regulação do mercado
de ofertas educativas e formativas de
dupla certificação (escolar e profissio-
nal) e, como objectivos, a potenciação
da empregabilidade por via do reforço
das competências dos activos.

CNO…o que são?

Assim, em Portugal, como noutros
países da União Europeia, os CNO são
centros de diagnóstico de necessidades
de qualificação, de encaminhamento
para ofertas formativas e de reconheci-
mento, validação e certificação de com-
petências que têm em comum os mes-
mos princípios e corporizam a estrutura
necessária para que os saberes e compe-
tências adquiridos em trajectórias indi-
viduais de aprendizagem, em contextos
não formais e informais, passem de não
reconhecidos a validados e certificados,
reconhecendo o direito e o valor de cada
pessoa assegurar as suas próprias neces-
sidades educativas.

Na prossecução dos seus objectivos,
os CNO têm subjacente uma metodolo-
gia de processo, que integra fases de
acolhimento, diagnóstico e encaminha-
mento dos activos, suportada por princí-
pios comuns europeus para a identifica-
ção e validação da aprendizagem não
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“Oportunidades de Educação para Todos,
incluindo os afastados e os excluídos, é a
preocupação mais urgente”

(Declaração de Hamburgo sobre educação de adultos)

Texto: 
Fátima Alves – Técnica Superior no
Departamento de Formação Profissional do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I.P.

Maria Helena Alves – Técnica Superior no
Departamento de Formação Profissional do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I.P.

Fotografias: 
Paulo Figueiredo
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formal e informal (Projecto de Conclu-
sões do Conselho e dos representantes
dos Governos dos Estados-Membros,
Maio de 2004), e permitem a identifica-
ção, o reconhecimento e a validação de
competências, e o encaminhamento
para ofertas de educação ou de forma-
ção profissional, cujos percursos forma-
tivos podem variar em função das carac-
terísticas e necessidades de cada pessoa. 

No caso de encaminhamento, e nu-
ma óptica de optimização de recursos,
as ofertas de educação e formação
profissional contemplam os cursos de
educação e formação de adultos (EFA) e
as formações modulares.

O acesso aos CNO de pessoas
com deficiências e
incapacidades 

Considerando a necessidade da Rede
de Centros Novas Oportunidades po-
tenciar o acesso de pessoas com defi-
ciências e incapacidades ao reconheci-
mento, validação e certificação de com-
petências adquiridas por via formal,
informal ou não formal, e a outras ofer-
tas de educação e formação de adultos,
em conformidade com orientações de

política nacional e europeia (Agenda do
Programa Operacional Potencial Huma-
no, designadamente a prioridade da
promoção de igualdade de oportunida-
des e promoção da inserção social das
pessoas com deficiências e incapacida-
des), o Despacho n.º 29176/2007, de-
terminou a criação de Centros Novas
Oportunidades vocacionados especifica-
mente para pessoas que, em virtude do
tipo e características da sua deficiência,
não possam aceder a um qualquer
Centro da rede.

Para este efeito foram previamente
realizados um conjunto de protocolos
de cooperação, assinados entre a ANQ,
I.P., o IEFP, I.P., o INR, I.P. e instituições
diversas, públicas e privadas, especiali-
zadas na intervenção com pessoas com
deficiências músculo esqueléticas, sen-
soriais, (surdos, cegos e surdocegos),
intelectuais, paralisia cerebral e multi-
deficiência. 

CNO Inclusivos, o que são?

São Centros Novas Oportunidades
especializados que, tendo como públi-
cos preferenciais as pessoas com defi-
ciências e incapacidades, não verifi-

A LEGISLAÇÃO

Legislação que regula 
esta intervenção

Portaria n.º 1082-A/2001 de 5
Setembro: estabelece a rede nacional
de CRVCC; 

Despacho conjunto nºs 425 e
426/2007 de 26 de Maio: determina o
inicio de funcionamento de Centros de
RVCC promovidos pelo IEFP, I.P.;

Portaria n.º 86/2007 de 12 Janeiro:
procede à regulação do Sistema
Nacional RVCC e à organização e
funcionamento dos CNO;

Despacho n.º 9937/2007 de 29 de
Maio: regula a organização das acções
de formação de curta duração,
ajustadas às características de cada
adulto;

Despacho n.º 29176/2007 de 21 de
Dezembro: determina a criação de
CNO vocacionados especificamente
para pessoas com deficiências e
incapacidades e institui uma Comissão
de Acompanhamento com
competências de supervisão destes
CNO.

DOSSIER

28 APRENDER



quem barreiras endógenas ou exógenas
no acesso ao processo RVCC e, garan-
tam a equidade de funcionamento para
todas as pessoas. 

Para o cumprimento deste objectivo,
devem encontrar-se dotados de acessibi-
lidade arquitectónica, comunicacional e
atitudinal, isto é, devem dispor de
instalações e equipamentos acessíveis e
adequados às exigências e necessidades
das pessoas com que intervêm, bem
como de equipas técnico-pedagógicas
multidisciplinares que assegurem com
qualidade, o acesso ao processo de
RVCC das pessoas com deficiências e
incapacidades. 

Sendo que as questões de acessibi-
lidade arquitectónica e de comunicação
representam um investimento funda-
mental, não menos importantes são os
necessários na formação e mudança de
um conjunto de atitudes, imprescindí-
veis à facilitação do acesso ao processo
de RVCC das pessoas com deficiências e
incapacidades. Desta forma assume
especial importância a promoção de
uma formação atitudinal dos técnicos
dos CNO que promova o combate a
preconceitos e estigmas no sentido do
aumento de auto-estima destes públi-

cos, respeitando as suas características,
capacidades e ritmos.

Os CNO Inclusivos já se
encontram em funcionamento?

Na sequência dos protocolos de coo-
peração estabelecidos para o efeito
foram, a partir de 2006, criados quatro
CNO Inclusivos, especializados na
intervenção com pessoas com deficiên-
cias músculo-esqueléticas (Centro de
Reabilitação Profissional de Gaia,
CRPG), sensoriais (Colégio António
Aurélio da Costa Ferreira da Casa Pia de
Lisboa), intelectuais (CNO da Arrábi-
da), paralisia cerebral e multideficiência
(Associação Portuguesa de Paralisia
Cerebral de Coimbra, APPC). 

Estes CNO especializados assegurar-
am numa primeira fase (anos de 2006 a
2008), a construção das condições
necessárias para o acesso ao processo de
RVCC destas pessoas, designadamente a
identificação de critérios de evidência
alternativos (adequados às suas caracte-
rísticas e incapacidades), a concepção de
orientações de referência, a utilizar na
mediação do processo de validação das
competências constantes dos referen-

ciais de competências chave e na interac-
ção com estes públicos.

Em 2007, estes quatro CNO Inclusi-
vos estruturaram-se para, no seu conjun-
to, proporcionarem uma resposta abran-
gente e especializada, visando potenciar
as capacidades técnicas específicas
existentes, por tipologia de deficiência e,
constituíram-se como co-conceptores e
disseminadores de um Instrumento de
Referência (orientações de procedimen-
to), que visa facilitar o acesso das
pessoas com deficiências e incapacida-
des ao processo de RVCC, a generalizar a
todos os CNO da rede nacional.

Dados de monitorização do
atendimento de pessoas com
deficiências

O número total de abrangidos pelos
CNO Inclusivos no ano de 2007 foi de
334 pessoas, sendo que destas, 21
obtiveram uma certificação escolar de
nível básico e 120 encontravam-se pro-
postos para certificação a ocorrer no 1º
trimestre de 2008. 

Estes resultados, embora ainda pou-
co expressivos face ao défice de quali-
ficações destes públicos, evidenciam
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claramente a necessidade de facilitar o
acesso das pessoas com deficiências e
incapacidades ao processo de RVCC, a
todos os CNO da rede nacional.

Notas Finais

Os Centros Novas Oportunidades, in-
seridos no Sistema de RVCC, ao atribuí-
rem à experiência de vida valor formativo
com consequente qualificação reconhe-
cida, obrigam a uma reflexão em torno
dos múltiplos saberes que se mobilizam
no exercício de uma actividade profissio-
nal, representando a operacionalização
de uma ruptura epistemológica, cultural,
académica e de pensamento, suportada
por princípios socialmente desejáveis,
responsáveis e inclusivos.

Na formação de adultos, conceitos
como “educação e formação ao longo
da vida” e “reconhecimento, validação e
certificação de competências” deram

corpo a tendências que procuram viabi-
lizar uma formação que extravase o
modelo escolar, num cenário de valori-
zação da pessoa, das suas experiências e
dos seus contextos de vida e de trabalho.

Não existem, no entanto, varinhas
mágicas ou poções instantâneas que
confiram soluções automáticas, isto é,
não basta a evocação dos conceitos, é
necessária a existência real de uma for-
mação de base. É igualmente fundamen-
tal a compreensão de que o reconhe-
cimento e validação de competências
exige um exercício voluntário, de impli-
cação, esforço, análise e reflexão, apren-
dizagem e desenvolvimento pessoal e
profissional, mobilizado através de pro-
cessos de formação, co-formação ou
auto-formação, “de forma a fazer da
educação de adultos um prazer, uma ferra-
menta, um direito e uma responsabilidade
compartilhada” (Declaração de Hamburgo
sobre educação de adultos). �
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Gostávamos de abordar, neste debate,

os problemas e as especificidades das

pessoas com deficiência, bem como a

importância da aprendizagem ao longo

da vida para estas pessoas.

Costumamos dizer que a educação e

formação de adultos é o parente pobre

da educação. Acham que as pessoas

com deficiência também são os

parentes pobres dos problemas

sociais?

Camilo Rodrigues – Não há propria-
mente parentes pobres. As pessoas com
deficiência são cidadãos iguais a todos
nós e portanto merecem atenção e
dedicação; mais do que estar incluídos,
é importante que participem, é necessá-
rio encontrar formas para isso acontecer.
Estas coisas não se fazem com um esta-
lar de dedos, há diversas barreiras que se
colocam, nomeadamente as que são
mais conhecidas, as barreiras físicas, as

acessibilidades, pensando na deficiência
motora e nalgumas deficiências senso-
riais. Mas há outros problemas que se
levantam, como a comunicação e a
linguagem para as deficiências
sensoriais, nomeadamente a surdez, e
para a deficiência mental. 

Eu diria que muito pouco se tem
feito, acho que era preciso, de uma for-
ma concertada, conseguirmos que os
circuitos regulares, tanto da educação

Uma sociedade 
não é verdadeiramente 
democrática 
se não souber gerir 
a diversidade e a diferença

Mais de 51% das pessoas com deficiência em Portugal tem até o 1º ciclo, um
dado que ilustra bem a situação catastrófica da sua qualificação. São cerca de
20% as pessoas com deficiência analfabetas, ou que frequentaram a escola mas
não obtiveram certificação. Nos níveis mais baixos de escolarização, a
percentagem das pessoas com deficiência é muitíssimo mais alta do que na
população em geral. Nos níveis superiores, as pessoas com deficiência
diminuem e apenas 1% acede ao ensino superior, quando a população em geral
é 9.8%. O debate deste número aborda a educação e a formação, e a
aprendizagem ao longo da vida das pessoas com deficiências e incapacidades.

Moderador: Rui Seguro  # Fotografias: Miguel Baltazar
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como da formação, acolhessem estas
pessoas, utilizando os recursos que exis-
tem na comunidade. Defendemos um
regime aberto, em que as pessoas, quan-
do saírem, possam aceder aos sistemas
regulares. É evidente que haverá sempre
algumas necessidades específicas que só
podem ser satisfeitas em regimes segre-
gados. 

O que deveria ser feito?

Jerónimo de Sousa – Começava pela
provocação inicial, se a educação e for-
mação de adultos é ou não o parente
pobre. Penso que em Portugal estas
questões têm sempre que ser vistas à luz
de uma evolução histórica. Portugal está

a sair de uma fase arcaica como socieda-
de, vivemos durante 50 anos debaixo de
um regime que considerava que “4ª
classe, um ‘salariozinho’ interessante,
para quê mais?”. Reprimia quem pedia
mais.

Passámos a seguir para uma fase de
generalização do acesso à educação e as
sociedades de carência reagem sempre
para procurar os mínimos a seguir. É

compreensível que, de alguma maneira,
fosse o parente pobre. Houve uma foca-
lização, a seguir à revolução, na genera-
lização do acesso à educação, e também
fizemos um percurso muito próprio
desta evolução natural, que é sacralizar
os espaços tradicionais da aprendiza-
gem, as salas de aula e de formação. E
vivemos assim durante décadas, a
Primeira República deixou uma enorme
semente, o antigo regime secou-a com-
pletamente. A Primeira República apos-
tava fortemente na escolarização e na
educação, e retomamos com 50 anos de
atraso. 

Estamos na fase de descobrir que,
para além de garantir acesso universal,
educação a todos os cidadãos, e para
além disto ser feito na fase inicial, infân-
cia e juventude, há um problema que é,
nós somos seres que aprendemos sem-
pre, que aprendemos em variadíssimos
contextos. E começámos a perceber isto
por más razões, por reacção a uma situa-
ção de vergonha quase internacional,
fomos pegar na questão do reconheci-
mento, da validação e da certificação de
competências porque estávamos muito
mal na fotografia da OCDE. Nos níveis
de literacia só tínhamos atrás de nós o
México. 

Começámos a perceber que estáva-
mos a equacionar mal o problema, a
aprendizagem não é algo confinado a
um determinado período da vida, é algo
que acontece ao longo de todo o ciclo
de vida. E nós tínhamos um instru-
mento fortíssimo em educação não
formal, acções de formação, são não sei
quantos milhões de horas, não sei
quantos milhares de pessoas que não
estavam organizadas nem eram geridas
numa lógica de gestão das aprendiza-
gens, de certificação, de reconhecimento
social. 

E também começamos a perceber que
o processo e o conceito “aprender ao
longo da vida” tem de ser operaciona-
lizado através do sistema nacional de
qualificações. A última versão da defini-
ção é claramente uma estratégia de ope-
racionalização destes pressupostos con-
ceptuais. Esta evolução do reconheci-
mento, validação e certificação de com-
petências, os anteriores centros de RVCC,
para Centros de Novas Oportunidades,
para além de fazerem isso vão também
apoiar o desenho dos planos pessoais de

qualificação e encaminhamento para as
formações, e vão organizar formações,
isto é de um alcance extraordinário. 

Há uma questão que se põe agora: e,
face a isto, como ficam as pessoas com
deficiência? Se os cidadãos adultos eram
vítimas deste modelo conceptual e deste
modelo de organizar a aprendizagem e
certificar a aprendizagem, quem
aprendeu, aprendeu, quem não
aprendeu que aprendesse, as pessoas
com deficiências e incapacidades
estavam ainda mais à margem, porque
neste, como em todos os dinamismos
sociais, elas são por várias razões
claramente discriminadas. 

Alguns resultados de um inquérito
que fizemos: mais de 51% das pessoas
com deficiência em Portugal tem até o
1º ciclo, isto é, se a situação da qualifi-
cação dos portugueses é dramática, a
situação da qualificação das pessoas
com deficiência é catastrófica. São cerca
de 20% as pessoas com deficiência,
analfabetas, ou que frequentaram a
escola mas não obtiveram certificação.
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Nos níveis mais baixos da hierarquia de
escolarização, a percentagem das
pessoas com deficiência é muitíssimo
mais alto do que na população em
geral. Nos níveis superiores da escala
dos saberes, as pessoas com deficiência
diminuem e apenas 1% acede ao ensino
superior, quando a população em geral
é 9.8%, há aqui claramente uma dis-
criminação. Se é fundamental apostar
na qualificação, na educação e na for-
mação dos adultos, assegurando opor-
tunidades de recuperação que muitos
não tiveram quando eram jovens, e
oportunidades de desenvolvimento
continuado dos níveis de saber e das
qualificações escolares e profissionais,
para as pessoas com deficiência a base
de partida é muito mais complicada.

As pessoas têm níveis de qualificação,
de escolarização muito mais baixos, a
taxa de desemprego é quase o dobro, a
taxa de actividade económica e os níveis
de rendimentos muito mais baixos, não
é uma questão só de educação ou de
saberes, é uma questão de estatuto e de
identidade social. E, como é evidente, se
a educação e a escolarização, as compe-
tências escolares e as profissionais são
decisivas para qualquer cidadão, para
estas pessoas que têm uma base de
partida diferente, há claramente que
fazer um esforço adicional numa lógica
de compensação, de acção positiva. 

Há uma outra questão que acho fun-
damental: todas as pessoas com defi-
ciência, mesmo aquelas que dizemos
terem deficiências mais severas, podem
aprender. E todas as pessoas com defi-
ciência aprendem ao longo da vida,
como qualquer cidadão. Todas as pes-
soas com deficiência têm o direito,
como qualquer cidadão, de ver reconhe-
cidos, validados e certificados os seus
saberes e as suas competências. Se não
têm saberes que dão o 9º ano, têm sabe-
res que dão unidades de competência,
se não têm saberes que dão qualificação
completa de profissão X, têm unidades
de competência e têm o direito de ver
reconhecidas essas certificações. 

Portugal não está a desenhar uma
rede de CNO’s especial para cidadãos
especiais, está a trabalhar no sentido de
ver, no âmbito do sistema das Novas
Oportunidades, nos referenciais, nas
metodologias, nos equipamentos, nas
infra-estruturas, o que é preciso fazer

para que as pessoas com deficiência
possam também aceder a esta oportuni-
dade, obviamente que complementados
com algumas estruturas com recursos
especializados. Há aqui um posiciona-
mento político e estratégico completa-
mente ajustado em relação às pessoas
com deficiência, no sentido de não ser
uma rede especial, de ser uma estratégia
baseada no mainstreaming, mas que pro-
cura e está a criar condições para que
haja igualdade no acesso a essas oportu-
nidades.

Se a inclusão não é devidamente

acompanhada, muitas vezes em vez de

se conseguir uma integração não se

cria uma maior discriminação?

Fátima Alves – A problemática da
formação profissional das pessoas com
deficiência é, desde os finais dos anos
70, uma área de intervenção do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, e
tem entre os seus objectivos as questões
da promoção da sua formação inicial e
contínua. Esta formação contínua é, no

entanto, dependente das políticas na-
cionais, de política europeia, e das
características das pessoas com defi-
ciência, isto é, das características físicas e
intelectuais, e das características e capa-
cidades de aprendizagens de compe-
tências sociais, intelectuais e operativas
(os saberes ditos saber, fazer e estar). 

Numa óptica da educação e forma-
ção ao longo da vida, em que se parte
do princípio que todos aprendemos e
de forma contínua em todos os con-
textos formais, não formais e informais
(e por vontade própria), não existiria a
necessidade de políticas especiais de
educação e formação para pessoas com
deficiência, que tendo por objectivo
uma integração destes públicos correm
sempre riscos de se assumirem como
políticas estatais paternalistas, de carác-
ter assistencialista. 

O facto de neste governo existir uma
Secretaria de Estado para a Reabilitação,
julgo que também confere uma maior
visibilidade para as questões da reabi-
litação, e uma outra visibilidade dada à
cidadania das pessoas com deficiência,
no sentido de que estas políticas sejam
cada vez mais integradas/integradoras
sem lugar para intervenções descon-
certadas. A questão da discriminação é
compreensível se considerarmos que a
aprendizagem ao longo da vida foi
duplamente sancionada: pela própria
condição, a pessoa com deficiência só
por si é discriminada e, foi com certeza
discriminada pelo facto de não poder
aceder ao ensino, digamos, regular.
Houve e haverá muito trabalho e inicia-
tivas a tomar para que estas pessoas
possam ser abrangidas por um sistema
regular, e possam ser incluídas nos
centros de formação, em percursos de
formação regulares. O IEFP tem tido ao
longo do tempo e mais especificamente,
desde 2003, projectos nesse sentido,
sendo um dos objectivos que as pessoas
com deficiência possam aceder aos
centros de formação, às acções regulares,
seja com apoios complementares,
(formativos ou outros), de forma a que
possam fazer aprendizagens signifi-
cantes e vir a ser certificadas. O objectivo
é, sem duvida um ensino inclusivo para
todos, mas haverá sempre necessidade
de intervenção de organizações não-
governamentais, que vão desenvolver
formações especializadas com respostas

AO LONGO DA VIDA 33

JERÓNIMO DE SOUSA
É Director do Centro de
Reabilitação Profissional de Gaia
desde 1992. Antes disso fez um
percurso ao nível do Ministério da
Educação, estando ligado à
questão da aprendizagem e do
ensino. Esteve no lançamento do
sistema de ensino por unidades
capitalizáveis numa estratégia de
reconfiguração do ensino
nocturno.



34 APRENDER

específicas para pessoas com
características e necessidades muito
específicas. Se calhar, está na altura de as
organizações não-governamentais terem
um papel muito mais pró-activo na
definição, articulação e operacionaliza-
ção das políticas e das iniciativas mais
ajustadas para se conseguirem respostas
concertadas, que se complementem e
adequem às reais necessidades.

Jerónimo de Sousa – A igualdade de
oportunidades é meramente formal, é
uma igualdade que se proclama num
sistema político. É preciso começarmos
a falar da igualdade de participação,
criando as condições para que essas
oportunidades possam ser, de facto,
mobilizadas e utilizadas pelas pessoas.
Eu acrescentaria uma outra que é a
igualdade de condição. Isto é, nós pode-
mos ter um sistema que preconiza
oportunidades iguais – neste momento,
em Portugal, nenhuma instituição pú-
blica pode recusar um aluno com defi-
ciência – mas é preciso criar condições
no sentido de que essas pessoas,
estando lá, tenham os mesmos resulta-
dos que os outros, e que os resultados
não sejam afectados por ser uma pessoa
com deficiência. A igualdade de oportu-
nidades é meramente formal, a condi-
ção é que é substantiva, aí é que há a
igualdade na cidadania. 

Outra questão é a da combinação: as
pessoas com deficiências e com incapa-
cidades têm de ter acesso a qualquer
estrutura geral, escola, centro de forma-
ção. Evidentemente que, por razões
técnicas e até de racionalidade económi-
ca, haverá alguns recursos complemen-
tares que são impensáveis dentro das
estruturas. Para as estruturas que até
hoje têm trabalhado provindo serviços e
apoio às pessoas com deficiência, há um
desafio novo. 

O novo sistema nacional de qualifi-
cações é uma completa revolução, signi-
fica o fim da separação entre educação e
formação profissional, que é um dos
problemas mais crónicos da sociedade
portuguesa. O sistema decreta o fim des-
ta dicotomia e promove o conceito de
qualificação em detrimento de educação
e de formação profissional. E qualifi-
cação entendida no sentido escolar e
profissional. Isto é extraordinário, nós
não somos fatias de problemas como

pessoas, somos pessoas e as diversas
dimensões do eu jogam-se umas com as
outras, acaba a ideia que a educação se
faz nas escola e a qualificação profissio-
nal nos centros de formação. E preco-
niza que as formações de longa duração
devem ser escolares e profissionais ao
mesmo tempo. 

Há aqui um risco de quem trabalha
com estas pessoas com deficiência, seja
em estruturas gerais ou especializadas,
de não agarrarem já esta oportunidade.
Porque também as pessoas com defi-
ciência podem fazer desenvolvimento
de competências escolares e profissio-
nais independentemente de saber se
atingem as mesmas metas que o cida-
dão em geral. Discordo radicalmente
que não se preconize também para as
pessoas com deficiência a meta do 12º
ano ou da escolarização secundária para
todos, devia ser uma meta política.

Fátima Alves – As questões da defi-
ciência têm vindo a evoluir de uma
perspectiva única, centrada nas pessoas
e nas suas limitações, para uma perspec-
tiva centrada nos direitos e participação
do indivíduo.

É evidente que também para as
pessoas com deficiências os Centros No-
vas Oportunidades pretendem resolver
as questões ligadas aos seus baixos
níveis de qualificação formal. Foi aliás
com este objectivo que em 2006/2007,
no âmbito do alargamento da prestação
do reconhecimento, validação e certifi-
cação de competências escolares e
profissionais às pessoas com deficiên-
cias e incapacidades, foram celebrados
protocolos entre o IEFP, os centros de
recurso locais e especializados e, um
conjunto de CRVCC tutelados pelo
IEFP, com vista à criação de CNO
Inclusivos.

Agora, é evidente que ainda estamos
no início de uma caminhada e, que tal
como aconteceu em todos os Centros
Novas Oportunidades, para todas as
pessoas, começou-se por níveis de re-
conhecimento de competências do ensi-
no básico e foi-se alargando, progressi-
vamente, à certificação escolar e profis-
sional de nível secundário. Neste mo-
mento, os trabalhos nos centros de
RVCC estão concentrados na identifi-
cação dos requisitos funcionais para o
identificar de competências, no âmbito
do Referencial de Competências-Chave,
de Nível Básico (4º, 6º e ao nível de um
9º ano, em exclusivo). É óbvio que se
pretende também para as pessoas com
deficiência a meta do 12º ano, ou de
uma escolarização secundária para
todos os cidadãos, como uma meta
política.

Os centros novas oportunidades não
têm de reconhecer apenas as qualifi-
cações básicas, têm sim, como orien-
tação de reconhecer as qualificações
adquiridas ao longo da vida activa,
numa óptica de educação permanente, e
poderão reconhecer percursos até ao
12º ano, para todos os cidadãos, desde
que para isso se encontrem reunidas as
condições necessárias.

Como é que podemos sensibilizar as

pessoas, as instituições e os

organismos a aceitarem e trabalharem

com pessoas com deficiência?

Muitas vezes, um dos males
das nossas intervenções é
que se quer andar depressa
demais e julga-se que as
coisas podem mudar por
decreto. Mas não mudam
por decreto, mudam em
transições que são
contínuas e que vão sendo
feitas ao longo do tempo.
Nos últimos anos,
principalmente na vigência
de um quadro comunitário
de apoio como foi o 3º,
pouco se evoluiu. 

CAMILO RODRIGUES
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Camilo Rodrigues – Tenho algum
receio de que as organizações – que são
um número considerável, perto de 140
– que trabalham nestas áreas e que têm
trabalhado ao longo do tempo nas
questões da formação para pessoas com
deficiência não agarrem esta oportuni-
dade. Há um tempo, uma pessoa amiga
dizia-me que, de facto, às vezes a resis-
tência à mudança tem duas origens: é a
resistência propriamente dita, e é o não
entender como é que essa mudança vai
acontecer. É preciso explicar que algu-
mas organizações vão ter resistência à
mudança, o apoio às pessoas com defi-
ciência tem um percurso, passámos de
um modelo assistencialista, se calhar
demasiado rápido, para um modelo
médico-social, um modelo de perfeita
integração. 

Outros países que tiveram uma tra-
jectória mais longa de democracia desde
a Segunda Guerra Mundial, passaram
por essa fases de assistencialismos, en-
quanto nós andámos a mastigar durante
todo esse período, ignorando esses pro-
blemas. Na realidade, esta questão das
mudanças que se perspectivam e pode-
rão acontecer, devem ser partilhadas,
mas devem ser essencialmente explica-
das. Muitas vezes, um dos males das
nossas intervenções é que se quer andar
depressa demais e julga-se que as coisas
podem mudar por decreto. Mas não
mudam por decreto, mudam em tran-
sições que são contínuas e que vão
sendo feitas ao longo do tempo. Nos
últimos anos, principalmente na vigên-
cia de um quadro comunitário de apoio
como foi o 3º, pouco se evoluiu. Há
agora uma mudança política, objectivos
políticos concretos, muito claros, mas
eu diria que este período de 2000 a
2006 foi um período de pouca evolu-
ção, senão de alguma estagnação. Foi
pena que não tivéssemos aproveitado
devidamente esse tempo e também
esses fundos que existiram. Agora, com
o QREN já se perspectiva isto, haverá
possibilidade de as pessoas com defi-
ciência terem acesso, dentro das pró-
prias organizações, às questões da dupla
certificação. Está aberta a possibilidade
dessa salvaguarda para as pessoas com
deficiência, que é perigosa e que deveria
ser transitória, para precisamente permi-
tir que o sistema seja criado e se adapte
a esta nova realidade. 

Que tipo de apoio poderiam dar as

organizações que trabalham com

pessoas com deficiências aos técnicos

para os ajudarem a desempenhar

melhor as suas funções?

Camilo Rodrigues – Julgo que
precisam de apoios. Precisam de se
conhecer, de fazer acções de divulgação
concertadas. E depois formações
mútuas, por que não pensar em acções
que possam dar a conhecer determi-
nadas tipologias de intervenção que são
necessárias para determinados públicos-
alvo? Há aqui um espírito de entre-
ajuda, é preciso pensarmos também que
há recursos que estão instalados nas co-
munidades destes centros especializa-
dos e que devem ser aproveitados. E isso
já acontece nalguns casos, nomeada-
mente em pequenas ou médias locali-
dades um pouco por todo o país. Nos
meios urbanos de maior dimensão é

mais complicado, e tem sido difícil esse
diálogo, mas há experiências, que são
notórias, de sucesso, há situações de
inclusão e participação plena das
pessoas com deficiência nos circuitos.

Fátima Alves – Esse é sem dúvida um
objectivo a considerar, para que, numa
óptica de racionalização de iniciativas e
esforços, sejam “aproveitados” os técni-
cos, os recursos existentes nas institui-
ções que estão no terreno, para o reforço
e potenciação da meta da dupla qualifi-
cação. Em termos de intervenção, os
CNO inclusivos como centros especiali-
zados, dos quais posso referir o CRPG,
Centro de Reabilitação Profissional de
Gaia para as questões de deficiência
músculo-esquelética, a Casa Pia de Lis-
boa através do Colégio Aurélio da Costa
Ferreira para as questões das deficiências
sensoriais (os surdos, os cegos e os sur-
docegos), e também o CNO da Arrábida
para as questões da deficiência intelec-
tual, encontram-se de forma concertada
com os recursos e equipas instaladas por
tipologia de deficiência, a assegurarem a
adaptação dos materiais, a criação de
metodologias e estratégias especiali-
zadas e específicas para pessoas com
deficiências, visando a sua posterior
generalização à rede de CNO nacional.

Esta generalização, depois de este
trabalho estar concluído, nos finais de
2008, pretende uma disseminação por
todos os CNO dos materiais adaptados
e metodologias validadas, de forma a
uma divulgação por contará seguramen-
te com todas as entidades de reabilita-
ção que trabalham ao nível das diversas
deficiências. 

No ano de 2008 esperamos, vão
existir iniciativas partilhadas, encontros
entre todos para que isto possa acon-
tecer de uma forma articulada e parti-
cipada, sem políticas desgarradas, mas
todos com o mesmo objectivo.

O papel desses CNO’s é apoiar 

esses centros?

Fátima Alves – O papel desses CNO
é, fundamentando-se nas suas equipas
especializadas por tipologia de defi-
ciência, assegurar numa primeira fase o
desenvolvimento e adaptação dos refe-
renciais de base, designadamente na
identificação dos requisitos funcionais e
dos factores ambientais que possam

Num inquérito que fizemos
à deficiência em Portugal,
entre 95% e 97% das
pessoas respondiam que
nunca foram discriminadas
ou que raramente foram
discriminadas. Há uma
realidade altamente
preocupante: enquanto
estas pessoas estiverem tão
resignadas na sua condição,
não vão ser cidadãos de
parte inteira. 

JERÓNIMO DE SOUSA
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constituir-se como facilitadores para o
evidenciar de competências bem como,
a concepção de metodologias especí-
ficas, especializadas, que possam apoiar
todos os outros CNO e, numa segunda
fase, disseminar e divulgar essas meto-
dologias, essas estratégias, a todos os
outros CNO e às entidades de reabili-
tação envolvidas nestes processos. 

Pretende-se também ainda no âmbi-
to da intervenção destes CNO, criar as
condições e os instrumentos necessários
que possam permitir uma qualificação
profissional, a qualquer pessoa com
deficiência que detenha competências
profissionais (que possam ser validadas,
certificadas, numa óptica de formação
ao longo da vida e devidamente regista-
das em caderneta de competências),
compatíveis com necessidades de mer-
cado de trabalho e com o exercício de
uma ocupação profissional.

Jerónimo de Sousa – Esta estratégia
é extraordinariamente inovadora, a
ideia não é criar uma rede especial de
CNO, é pegar no referencial de com-
petências, no dispositivo no seu todo,
nas infra-estruturas, e perceber que difi-
culdades se colocam à diversidade dos
cidadãos, e de que modo essas dificul-
dades podem ser resolvidas para, no
quadro da rede geral dos CNO, haver a
capacidade de eles serem inclusivos
através de tecnologias adaptadas, através
de eliminação de barreiras atitudinais,
através de eliminação de barreiras arqui-
tectónicas. 

Fátima Alves – A percepção subjec-
tiva da não discriminação está ligada à
não percepção pelas pessoas com defi-
ciências e incapacidades, dos seus direi-
tos. Ora, quando não existe essa cons-
ciência dos direitos que lhes assistem,
não se sentem, por isso, minimamente
discriminados quando de facto a discri-
minação existe em todos os contextos.
Recentemente ouvi pessoas responsáveis
em CNO, verbalizarem de que não se
sentiam minimamente preparadas com
ferramentas, com metodologias, com
alternativas para acolherem uma pessoa
com uma determinada tipologia de
deficiência. Reflectindo nesta realidade
e à luz de uma compreensão cada vez
mais efectiva dos direitos que estas
pessoas têm, numa perspectiva de igual-

dade de oportunidades, os CNO assen-
tam numa filosofia de inclusão, com
vista à diminuição de barreiras físicas,
comunicacionais, metodológicas, psico-
lógicas, sociais e educacionais face à
diferença e numa perspectiva de valori-
zação e gestão da diversidade.

Por tudo isto há nesta área, evidente-
mente, muito trabalho a fazer, quer em
termos técnicos quer de atitudes, porque
as pessoas com deficiências têm de ser
recebidas, têm de obter uma resposta
ajustada às suas reais necessidades. O
reconhecimento das suas competências
escolares e profissionais podem ser de
nível de um 12º ano, como podem ser
competências apenas de pequenas uni-
dades, isto é, uma pessoa com deficiên-
cia tem o direito de lhe serem reconhe-
cidas as competências e aprendizagens
que realizou e que lhe permitem tra-
balhar. Temos de reconhecer as compe-
tências detidas por estas pessoas que
permita uma qualificação, que lhes
facilite o acesso e o direito ao trabalho,
porque é também uma forma da sua
inserção na comunidade, na sociedade
em geral.

Não acham que as pessoas pouco

habituadas a lidar com as pessoas

com deficiências e que tenham

dificuldade de comunicação, vão ter

dificuldades para dialogar e

compreendê-las?

Camilo Rodrigues – As barreiras
obviamente existem, mas há maneiras
de as vencer, há soluções técnicas e há
equipamentos que permitem superá-las.
Essas soluções andam a uma velocidade
vertiginosa, quem pensaria há uns anos
que uma pessoa cega conseguiria ler um
jornal. 

Neste momento já temos muitas
pessoas com deficiências, independen-
temente do tipo de deficiências, empre-
gadas. Às vezes, para os técnicos, há
desenvolvimentos verdadeiramente sur-
preendentes. São números ainda muito
assustadores, mas criam uma nova
realidade, é que todo este sistema estava
pensado para as pessoas com deficiência
para a formação inicial. Neste momento
já se começam a levantar outras ques-
tões e ainda bem, é uma nova oportu-
nidade que aqui está, inclusivamente na
certificação de competências. Estas
pessoas que estão nos seus locais de

trabalho têm desenvolvido competên-
cias algumas vezes de forma espontâ-
nea, e pode haver também algum tra-
balho para reconhecer que é uma reali-
dade completamente nova, tendo em
conta os números que estavam em causa
há uns anos. 

As barreiras, não vamos escamotear,
existem, às vezes são difíceis de vencer,
mas dizia-me um professor americano
muito conceituado nestas questões, o
Professor Lou Brown que, desde o mo-
mento em que a pessoa tem um movi-
mento espontâneo, nem que seja mexer
a íris dos olhos, pode comunicar e ven-
cer barreiras.

Jerónimo de Sousa – Trata-se de
pessoas que têm alterações nas estrutu-
ras e funções, do mesmo modo que há
outras diversidades, as étnicas, as lin-
guísticas. O que temos é um problema
de sistemas – os nossos sistemas de edu-
cação e de formação estão padronizados
para aquele arquétipo da norma e do
desvio. O sistema tem vindo a funcionar
de acordo com o modelo da represen-
tação média da cidadania para uma
norma, sendo que aquilo que não cabia
na norma era desvio e era remetido para
o nível da escola, as necessidades educa-
tivas especiais, ao nível da formação e
emprego para as pessoas especiais. Uma
sociedade não é verdadeiramente demo-
crática se não souber gerir a diversidade
e a diferença, a democracia não é apenas
voto e outras dimensões formais, direi-
tos cívicos, é também uma questão cul-
tural de saber valorizar a diferença, cele-
brar a diferença como uma riqueza e
saber agir com ela. 

Estamos muito longe de ter uma
sociedade verdadeiramente democráti-
ca, o sistema educativo não tem sabido
fazer isso, está a resistir, e aqui voltamos
à questão: temos de ter sistemas, sejam
eles de educação ou de formação inicial,
sejam de contínua ao longo da vida, que
reconheçam, que saibam lidar com a
diferença, que a giram como diferença.
Obviamente também temos que pensar
em montar estruturas de acordo com a
norma e temos de montar estruturas
com capacidades e de forma diferente e
aí provendo-as dos recursos necessários
e complementando-as com centros de
recursos complementares numa lógica
de complementar as estruturas gerais. 

DOSSIER
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Classicamente pensamos que as
barreiras são sobretudo arquitectónicas,
mas há um conjunto de barreiras bem
mais complexo. Uma barreira arquitec-
tónica resolve-se com uma rampa ou
com tecnologia, o problema são as
barreiras atitudinais, que estão ligadas a
um modelo de organização social de
enorme desvio, essas não se conseguem
superar senão com trabalho no âmbito
cultural, na formação de professores, de
educadores, de formadores. Nós conce-
bemos metodologias que à partida não
estão abertas a todos, as barreiras
programáticas, concebemos cursos, per-
cursos, estratégias de formação que não
estão abertos a todos, há um conjunto
mais vasto de barreiras que são bem
mais difíceis – e essas não estão do lado
das pessoas, só se trabalham do lado
dos contextos com políticas e com inter-
venções externas. Portugal está a ca-
minhar ao nível do que é mais avançado
do ponto de vista conceptual, vamos no
bom sentido. 

Fátima Alves – Como exemplo que
poderá ilustrar o que acabou de dizer,
há pouco tempo foi-me comentado um
caso de uma pessoa que se apresentou
num CNO de reconhecimento de com-
petências e que era cega. Além de ser
cega, esta pessoa tinha perdido a sensi-
bilidade táctil, ora no referencial de
competências chave, existe uma com-
petência que é a leitura, isto é tem de se
saber ler para se obter uma equivalência
ao nível do 9º ano. Ora se ele não con-
segue ler, porque é cego, e não consegue
ler braille porque perdeu a sensibilida-
de, como é que eu posso reconhecer esta
competência? À partida esta diferença
parece uma impossibilidade, mas de
facto não o é, e é claro que lhe é possível
reconhecer a competência de leitura (ou
dito de outra forma a competência da
compreensão da palavra ouvida, da
interpretação), há que flexibilizar por-
que a pessoa pode através de um registo
áudio, de um processador de computa-
dor, pode interpretar um texto e ser-lhe
reconhecida a capacidade para interpre-
tar um texto, portanto, isto não é pro-
blemático. A questão levantou-se logo à
partida porque estamos habituados a
uma lógica escolarizada, e só reconhece-
mos a leitura quando a pessoa pega nu-
ma folha de papel e faz a leitura de um

texto; por outro lado, penso poder dizer
que estamos no bom caminho, porque
este caso se passou num centro de re-
conhecimento e validação de compe-
tências instalado a nível nacional, um
CNO da rede nacional, e como a pessoa
dispunha de ajudas técnicas próprias
(computador), foi realizado um tra-
balho a par e passo que lhe permitiu
obter sem qualquer dificuldade a certifi-
cação que pretendia e lhe possibilitava
progressão em termos de trabalho.

Jerónimo de Sousa – Tradicional-
mente, a abordagem da escolarização e
da formação das pessoas com deficiên-

cia tem sido baseada numa estratégia
completamente errada, uma lógica de
pedagogia subtractiva, foram-se retiran-
do exigências aos curricula, às metas, aos
resultados esperados para viabilizar o
acesso à educação e à formação. Há
também o risco nesta estratégia das no-
vas oportunidades da educação e for-
mação ao longo da vida que deveríamos
acautelar: é não seguirmos uma vez
mais a via da pedagogia subtractiva de
retirar dificuldades, de reduzir desafios
– isso não é reconhecimento de direitos,
isso não é cidadania, isso é discrimi-
nação. 

Temos que optar por uma pedagogia
aditiva, adicionando as estratégias, alte-
rando metodologias, adicionando recur-
sos, técnicos, instrumentais e humanos,
para que os cidadãos possam responder
aos mesmos níveis de exigência, tra-
balhando as alterações das suas funções
com recursos complementares. Corre-
mos esse risco quando fizemos a inte-
gração educativa também na formação
profissional se cometeu esse erro, esta-
mos num bom momento de lançar um
novo sistema, de aprender com o passa-
do e recusar a via discriminatória da
pedagogia subtractiva. Antes de retirar o
que quer que seja, o que é preciso é pôr
mais para que os direitos sejam garanti-
dos. Mais recursos lógicos, instrumen-
tais, humanos, técnicos, mais esforço,
flexibilidade nas resoluções, o que for
preciso fazer para garantir o respeito
pelos direitos de serem tratados com
iguais.

Fátima Alves – Relativamente às
questões importantes da qualificação, há
muito trabalho a fazer, (nomeadamente
a nível de articulação de serviços) desi-
gnadamente na construção de apoios
complementares, de complementos for-
mativos que possam permitir não facili-
tismos, não a subtracção, mas a criação
de condições para que as pessoas con-
sigam fazer o reconhecimento ao mes-
mo nível dos seus pares e não se sintam
discriminadas. Nesta óptica assume
especial importância o enriquecimento
sistemático das metodologias validadas
e uma procura constante da optimização
dos processos, de forma a construir faci-
litadores credíveis e eficazes do processo,
através também de uma monitorização
contínua. �

Apresentou-se num CNO
para reconhecimento de
competências uma pessoa
que é cega. Além de cega,
perdeu a sensibilidade
táctil. Há no referencial
uma competência que é a
leitura, tem de se saber ler
para obter uma
equivalência ao nível do 9º
ano. Ele não consegue ler,
porque é cego, e não
consegue ler braille porque
perdeu a sensibilidade,
como é que posso
reconhecer esta
competência? É claro que é
possível reconhecer. 

FÁTIMA ALVES
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m 1975, um grupo de pais e
técnicos da zona centro decidiu
criar o Núcleo Regional da
Associação Portuguesa de Para-
lisia Cerebral. Com o objectivo
inicial de trabalhar no diagnós-
tico e encontrar soluções para as
crianças e jovens com esta defi-
ciência, o afinco, determinação
e engenho conduziram a uma

estrutura que é actualmente um modelo
de referência. 

Oito anos mais tarde, em 1983, o
Centro Regional de Segurança Social de

Coimbra propôs à APCC ceder-lhe a
Quinta da Conraria que se encontrava
abandonada. “Primeiro dissemos que
não, porque exigia que fizéssemos
demasiadas obras de recuperação do edi-
fício e do terreno. Estava tudo em ruínas.
Mas, após alguma insistência, decidi
dizer que queríamos”, recorda José
Mendes de Barros, presidente da Asso-
ciação. “Se nós começamos um trabalho
com uma criança e depois a mandamos
para casa, o trabalho desenvolvido até aí
fica pelo caminho. Esta quinta permitia-
nos fazer um trabalho continuado. Com

Tendo por missão promover a inclusão social de pessoas em situação de
desvantagem, com especial incidência em pessoas com deficiência, a Associação
de Paralisia Cerebral de Coimbra conta poder ter, em breve, o seu RVCC.

Texto: Guiomar Belo Marques Fotografias: Miguel Baltazar

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE COIMBRA

DOSSIER

A inclusão 
está a passar 
por aqui
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apoios e subsídios, decidimos recons-
truí-la sob o lema: Mostrarmos que so-
mos capazes”.

Conseguiram. A Quinta da Conraria
é actualmente um espaço de inclusão,
onde se conjugam os serviços destina-
dos à pessoa com deficiência, à forma-
ção profissional, e, através de parcerias,
outros serviços destinados à comuni-
dade em geral. “Criámos aqui áreas de
abrangência, visto a estrutura permitir.
Com a preocupação da reabilitação, for-
mação e integração no mercado de tra-
balho, fazia todo o sentido, com a polí-
tica do actual governo, abrangermos a
certificação”, explica Teresa Paiva, res-
ponsável da APCC. 

Candidatos a Centro Novas Oportu-

nidades, adianta que tal irá “permitir-
-nos fazer certificação”, uma questão que
não é de somenos, dadas as dificuldades
concretas vividas pelas pessoas em des-
vantagem, como é o caso dos portadores
das patologias aos quais se destina o
Centro. Além de aqui serem ministrados
os 1º e 2º ciclo a todas as pessoas com
idade igual ou superior a 14 anos, com
currículos adaptados às dificuldades
especificas de cada formando, tem sido
uma preocupação permanente o desen-
volvimento de competências ao nível
pré-profissional e de formação profissio-
nal, através de cursos (Agricultura; Assis-
tente familiar e apoio à comunidade;
Auxiliares Administrativos I e II; Auxilia-
res de Cozinha I e II; Bate-Chapas; Calce-

taria/Construção Civil; Carpintaria; Esto-
fos; Informática I e II; Jardinagem; Lava-
dor/Lubrificador; Mecânica-auto; Pecuá-
ria; Serralharia; Serviços; Electrónica)
que visam facultar conhecimentos e
competências que permitam às pessoas
com deficiência a qualificação indispen-
sável à integração no mercado de tra-
balho. 

A Certificação surge, neste contexto,
como uma quase inevitabilidade, já que,
desenvolvendo embora as competências
indispensáveis ao exercício de uma pro-
fissão, nem todas conseguem completar
o 9º Ano através das aprendizagens for-
mais, grau de estudos essencial no mo-
mento de ingressar no mundo do tra-
balho. Pese embora este paradigma, a
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Formação Profissional aqui existente
tem permitido a integração no mercado
de trabalho de uma percentagem eleva-
da (83 por cento, no último ano) de
formandos.

Demolir barreiras

“Qualquer deficiente se debate com a
necessidade de ultrapassar três barreiras:
a primeira é a de aceitar-se a si mesmo,
a segunda é a barreira social e a terceira
a da integração”, afirma José Mendes de
Barros, para quem um técnico de RVCC
tem, obrigatoriamente, de olhar para
estas pessoas como seres humanos,
como olha as demais, e avaliar se têm
aptidões. 

“Se tem deficiência, temos de encon-
trar outra forma de fazer. Pode levar
mais tempo e/ou ter até outros referen-
ciais de competências”, reforça Teresa
Paiva. “Em termos de RVCC, os critérios
têm de ser iguais, mas podemos ajudar
outros centros que não sejam inclusivos,
através de sugestões técnicas de de-
monstração de competências. Vamos
oferecer uma bateria de formação, diga-
mos, e quem quiser usá-la terá de aqui
vir recebê-la.”

“É preciso que se desmitifique esta
questão da deficiência, que parece
muito complicada mas até nem é”, pros-
segue o presidente da APCC. “Hoje, a
deficiência já é melhor aceite, desde que
não perturbe, é claro, mas ainda é preci-
so fazer mais, embora já se consiga que

haja muitos que levam uma vida
normal. Temos até alguns casados e com
filhos… Vamos ser sempre uns insatis-
feitos. As pessoas contentam-se com
pouco e nós temos de reivindicar mais,
porque não estamos a exigir nada para
nós, estamos sim a exigir para eles e eles
têm tantos direitos quanto os outros”. 

Para resolver as questões práticas, a
Associação disponibiliza meios. “Desde
que haja um miúdo nosso numa escola,
qualquer que ela seja, nós eliminamos
as barreiras: alargamos as portas para as

cadeiras de rodas passarem, construí-
mos rampas, etc.”. Do mesmo modo,
quando, quatro anos após a formação, o
jovem é colocado a estagiar em meio
laboral, a Associação dá todo o apoio e
equipamento indispensável à empresa,
além de suporte ao estagiário.

Uma estrutura baseada 
na eficácia

Possuindo uma Unidade Residencial
com capacidade para receber 50 utentes
portadores de deficiência que se en-
contrem temporária ou definitivamente
impedidos de residir no seio da família,
dispõe ainda de um Lar de Apoio des-
tinado a um atendimento temporário,
prioritariamente de cidadãos com para-
lisia cerebral e doenças neurológicas
afins com idade superior a seis anos. No
entanto, a grande maioria dos 300
jovens que frequentam os cursos pré-
profissionais e de formação profissio-
nal, bem como as actividades ocupacio-
nais, desloca-se diariamente à Quinta da
Conraria em transporte. “Fazemos uma
avaliação inicial e, se não têm condições
para usar transportes públicos, nós
dispensamos as carrinhas da associa-
ção”, esclarece Graça Leitão, directora
técnica da Quinta e uma das 319 pes-
soas que ali trabalham, entre técnicos,
médicos e funcionários dos diferentes
serviços. “Estamos permanentemente a
fazer formação às pessoas”.

Entre as actividades desenvolvidas

DOSSIER
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JOSÉ MENDES DE BARROS

Qualquer deficiente se
debate com a necessidade de
ultrapassar três barreiras: 
a primeira é a de aceitar-se a
si mesmo, a segunda é a
barreira social e a terceira a
da integração.



junto dos jovens, privilegiam-se as
saídas semanais, seja para ir ao teatro, a
um espectáculo de música ou a um
Centro Comercial. Não porque faltem
ocupações na Quinta, mas porque o
convívio com a comunidade é de fun-
damental importância na perspectiva da
inclusão. 

No vasto terreno, a par de uma zona
agrícola onde se cultivam, ao ar livre e
em estufa, produtos biológicos certifica-
dos e garantidos, um espaço foi desti-
nado ao Centro Hípico, que dispõe de
35 boxes, bancada e pasto, e além de
facultar a actividade de hipoterapia, é

também um espaço de usufruto da
comunidade exterior, que assim tem
também a possibilidade de contactar
com a realidade da Quinta e contribuir
para as receitas desta instituição sem
fins lucrativos. Tal como a Quinta Aven-
tura, um outro espaço destinado a jo-
vens e adultos que gostam de desafios,
organizando a APCC programas lúdi-
cos, educacionais e profissionais, ao
mesmo tempo que proporciona activi-
dades em BTT, rappel, canoagem, orien-
tação, paintball, escalada, etc. 

Por fim, particularmente a pensar nas
crianças com e sem deficiência, a Ludo-

teca “O Dragão Brincalhão”, o Centro
de Recursos e a Quinta Pedagógica “O
Caracol”, regularmente visitada por gru-
pos de alunos de escolas da região de
Coimbra, seja para melhor perceberem,
em experimentação, o trabalho desen-
volvido numa extensão agrícola, seja
para participarem nos ateliês que ali são
organizados, ou nos ATL. E com alguma
sorte, estas crianças que chegam à
Conraria integradas numa visita de estu-
do podem ainda assistir a um concerto
dos Quinta Punkada, uma banda com-
posta exclusivamente por jovens com
paralisia cerebral. �
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Equipa do Sabura

Várias iniciativas contribuíram para a formação do projec-
to Sabura, expressão crioula que significa “apreciar o que é
bom, conviver, saborear”, que desenvolve visitas de forma
organizada, à semelhança de projectos desenvolvidos em
bairros sociais de outros países, como é o caso de Den Haag,
nos Países Baixos. Pretende-se mostrar que a realidade é bem
diferente da estigmatizada pela comunicação social, que
confunde acontecimentos pontuais e fracturantes com o
quotidiano. Apresentar esse quotidiano e a dinâmica social
do Bairro passa por mostrar o seu património cultural e
humano, a sua riqueza étnica e a integração na comunidade
onde está inserida. 

A procura das visitas tem vindo a aumentar de ano para
ano. São mais de 500 as pessoas que nos procuraram em
2007. Podem vir individualmente, em pequenos grupos, mas
são sobretudo visitas organizadas no quadro de instituições
que mais aparecem, com frequência integradas em programas
de estudo. As instituições educativas, de todos os níveis de
ensino até às universidades, são as mais presentes. A par des-
tas, somos bastante visitados por centros de investigação, pela
comunicação social e por instituições que desenvolvem tra-
balho de intervenção social.

Está em curso um processo de qualificação urbana, que uma
Comissão de Bairro, composta pelas 4 instituições do bairro,
acompanha desde 2001 e que foi oficializado através da Reso-
lução do Conselho de Ministros nº 143/2005 que regulamenta
a iniciativa “Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de
Bairros Críticos”, na qual a Cova da Moura está envolvida. 

Neste momento em que a população procura refazer-se em
termos urbanísticos através do projecto de qualificação do
bairro, importava dar valor ao passado e presente da Cova da
Moura, importava (re)construir e firmar narrativas sobre uma
história cujo curso está em (permanente) mudança. É a forma
como o Sabura intervém neste processo que vimos agora apre-
sentar.

Dinamizar a economia

Uma das componentes principais do Sabura está na dinami-
zação da actividade económica do bairro através dos vários
estabelecimentos que estão integrados no projecto. Os proprie-
tários divulgam a cultura através dos seus produtos (menus,
penteados…), da decoração e da sua história, e o Moinho leva
grupos de visitantes.

Ao visitante é possibilitado conhecer e contactar com os
restaurantes e a sua gastronomia tradicional, as mercearias

UM PROJECTO DE AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA 
E COMUNITÁRIO DA COVA DA MOURA

SABURA
Texto: Ana Cláudio, Ana Pato, Carlos Santos, Catarina Laranjeiro, Giorgio Zerbinati, 
Heidir Correia, Irene Santos, Lieve Meersschaert, Silvino Furtado

A Associação Cultural Moinho da Juventude, do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, tem vindo
a acolher visitas de grupos de pessoas, escolas, associações e outras instituições que mostraram
interesse em conhecer o Bairro e os projectos aí desenvolvidos. 
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com produtos e sabores exóticos, os cabeleireiros com a sua
arte, a música sempre presente, o artesanato e uma comunida-
de plena de saberes e de vivências. O consumo dos visitantes
facilita a viabilização económica daquelas que são iniciativas
de auto-emprego.

Cremos ser crucial apostar na convivialidade activa, favore-
cer a reorganização necessária para que os aspectos identi-
tários possam expressar-se e evoluir criativamente, usufruir do
direito à esfera pública. Isso implica ir um passo além da acei-
tação passiva da diversidade, que é própria de ideias baseadas
no multiculturalismo. Uma afirmação da população do bairro
perante o seu exterior, implica uma capacidade de diálogo
com o outro, mas sempre associada a uma integração na dinâ-
mica económica, pela manutenção de uma actividade comer-
cial que potencie a capacidade de sustento.

O resultado é visível quando verificamos o crescimento da
procura do projecto por parte dos proprietários dos estabele-
cimentos, com o intuito de o integrar. Actualmente são vinte
e três, entre restaurantes/cafés, lojas e cabeleireiros. Se inicial-
mente era a equipa do Sabura que fazia o convite para as casas
comerciais entrarem, agora o processo inverteu-se. Em várias é
notória a melhoria. Os comerciantes valorizam mais o seu
trabalho, tomam gosto em apresentar o seu espaço e em dia-
logar com os visitantes.

Desocultar e afirmar o património cultural

Outra componente importante do projecto remete para
um processo de reflexividade cultural assente na consciência e
o reconhecimento do percurso e do património inscrito no
bairro. Na perspectiva dialogante, se o projecto funciona
como elemento de (re)construção de imagem para o exterior,
abrindo o bairro aos visitantes, ele propõe-se ser igualmente
um elemento de construção de referências para o interior. Pro-
cura-se promover a auto-estima identitária dos habitantes, ao
dar relevo a todo o património cultural que com estes viajou
desde os seus países de origem.

Para trabalhar esta dimensão, optámos por registar a cultu-
ra presente na Cova da Moura, na diversidade de referências,
na recriação cultural que as migrações suscitam, desocultar
percursos de vida, reconhecer nos moradores a autoria de um
património artístico, arquitectónico e económico deste bairro.

Esta tarefa, além de contar com a equipa do Sabura, foi
realizada pelo grupo de formação de mediadores intercul-
turais, através de uma oficina de formação a que chamámos
“Pedaços de Vida”. Procurou-se integrar jovens, filhos da Cova
da Moura, na realização desta recolha e sistematização do
património presente na vida de cada família residente e fun-
dadora do bairro. O trabalho materializou-se na entrevista a

Fotografia de Miro



moradores do bairro que fossem protagonistas na construção
das casas que compõem o bairro, ou comerciantes que dina-
mizam a convivência, reconstrutores da cultura e arte africana. 

Da vida em Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-
Bissau ou Portugal, procurámos dar visibilidade aos percursos
das pessoas que edificaram o bairro, às práticas que trouxe-
ram. A procura dos usos tradicionais individualizados fez
emergir eventos que fogem aos mais conhecidos, aqueles que,
pequenos e localizados, são a riqueza das povoações no tem-
po efémero das suas crenças e vontades. É o caso das plantas
medicinais, dependentes do clima de cada ilha, do hábito de
“cantar saúde” nos casamentos e baptizados, ou do Carnaval
da D. Patriarca, costume de uma única família, depois trazido
para Portugal.

Do passado guardámos também as histórias de relações de
poder entre países, aqui retratados nas condições quotidianas
da vida. O trabalho em tempo de colonização, as relações
desiguais de trabalho entre homens e mulheres ou a relação
com os patrões-colonos, a ausência do direito à escola para
todas as crianças, o surgimento das tecnologias da comuni-
cação através do gira-discos... São lugares onde a História é
desenhada pelas vivências pessoais, pelos afectos, sentidos e
recordados na primeira pessoa.

De um tempo mais recente, registámos a peculiaridade do
processo de urbanização da Cova da Moura. A primeira ocu-

ARTIGO
Fo

to
gr

af
ia

 d
e 

B
in

o

Só as filhas dos ricos andavam de véu. E só se
casava aos 21 anos. Caso não tivéssemos essa
idade e o noivo quisesse casar, o pai da noiva
comprava a idade da filha por 100 escudos […]
O homem que era verdadeiro ia ter com a
madrinha de casamento para lhe contar tudo o
que tinha acontecido na noite de núpcias. Se
fosse ele que lhe tivesse tirado a virgindade,
fazia-se a comemoração com o batuque. Se não
tivesse sido ele, não se fazia nada, só não se
festejava” (Nha Dunda]

Eu fui castigado só uma vez, quando fiz um
pedido para ver se era possível para nós,
muçulmanos, não comer carne de porco no
partido revolucionário. Fui castigado porque o
colégio não era religioso, era do Estado. No
colégio não se podia fazer diferenças, o que
havia para um havia para todos. (Sr. Mumini)
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pação para cultivar as hortas, a construção das primeiras casas.
Do presente, em Portugal, na Cova da Moura, por vezes com
muitos regressos (quinze vezes para Nha Andreza), expressões
que se inventam como a música de Pedro Ramos, com o tema
“Rosinha” musical, mais tarde tornado um sucesso pela voz
de Jorge Neto, ou os novos estilos musicais, como o Freestyle,
que convivem lado a lado com a morna e a coladeira no café-
mercearia Kok Bafa; e o negócio de restauração de Idalina da
Princesa, e de produtos alimentares e festivos tradicionais da
D. Bia ou do Sr. Mumini. 

A oficina Pedaços de Vida

A criação desta oficina no curso de formação, pretendia en-
quadrar a profissão de mediador intercultural enquanto
promotora de laços assentes na empatia e conhecimento recí-
proco entre os elementos que coexistem numa comunidade,
acreditando que essas são condições básicas da convivialidade.

Pretendemos que a figura do mediador se constitua não
apenas como «bombeiro», figura conhecida sobretudo por ser
chamada a mediar conflitos, presente em situações-problema,
mas, sobretudo, que opere um trabalho de construção social
do diálogo, anterior e, naturalmente, preventivo de conflitos.
Para tal, era necessário que os mediadores experimentassem,
no decorrer da sua formação, participar num projecto de in-

tervenção comunitária. Poderiam, assim, tomar consciência
do valor e da dinâmica comunitária que pode ser desenca-
deada numa acção territorializada.

O entrosamento do grupo em formação no projecto Sabura
permitiu que os formandos percebessem a orgânica e funciona-
mento de um projecto comunitário através da participação em
diversos momentos: reuniões, organização da equipa de
trabalho, reflexão sobre o decorrer das actividades, identificação
de problemas e encontrar formas de os resolver. Permitiu tam-
bém que identificassem as componentes relacionais e éticas
como prioritárias na estratégia de intervenção e que desenvolves-
sem a capacidade de produzir e gerir informação oral e escrita. 

A realização das entrevistas foi um processo construído a
par e passo com os onze formandos, em reunião com a equi-
pa do Sabura: desde a primeira visita aos estabelecimentos
comerciais, à elaboração de uma lista de entrevistados e do
guião para as entrevistas. Após um treino inicial, foram-se
efectuando, em pequenos grupos, entrevistas de forma cada
vez mais autónoma. Os relatos foram registados sob a forma
de notas escritas durante a própria entrevista. Apostava-se,
assim, no confronto com todos os intervenientes na comuni-
cação: na passagem imediata da oralidade para a escrita, na
tradução do crioulo para o português e na construção de um
texto organizado a partir dos relatos atravessados pela disper-
são que é característica, especialmente quando estão em causa
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vivências a recordar. Antes de considerar definitivo o texto, os
entrevistadores foram apresentá-lo e lê-lo aos entrevistados,
de modo a certificar que os dados estão correctos, e a confir-
mar que o entrevistado aceita, de facto, que a sua história seja
divulgada, eventualmente reelaborando o conteúdo para
preservar a sua intimidade.

Este trabalho foi instituído no Sabura e a equipa continua
esta recolha de “pedaços de vida” junto dos proprietários de
cada novo estabelecimento a integrar o projecto.

A formação no Moinho

O modo como este projecto vem decorrendo espelha o
trabalho que se desenvolve no Moinho da Juventude. Acção e
formação estão ligadas de forma a responder aos desafios que
surgem. Em cada intervenção procura-se potenciar os saberes
das pessoas presentes e promover o trabalho em tandem, isto
é, a pares. O trabalho conjunto entre técnicos e peritos de

experiência, com capacidades diversas e o diálogo que essas
diferenças desencadeiam, promove a troca de saberes e a
reflexão.

No caso do projecto Sabura, a sua equipa é constituída por
peritos de experiência (em formação) e técnicos. Os primeiros
permitem dar a continuidade ao trabalho, uma vez que os

outros profissionais são de maior instabilidade,
mas, sobretudo, contribuem com o conheci-
mento profundo da dinâmica do bairro, central
para desenvolver as actividades com os mora-
dores. Eles permitem ainda assegurar que o pro-
jecto continue a ser do bairro, numa perspectiva
de empowerment. Por sua vez, os técnicos contri-
buem com os seus saberes específicos e com
uma perspectiva distanciada sobre o projecto.
Utilizam em conjunto uma abordagem sisté-
mica. 

O mesmo se passa com o recurso às pessoas chave da comu-
nidade, aquelas que detêm sobre a comunidade um conhe-
cimento aprofundado, como os mais velhos, aqueles que
edificaram as casas que hoje compõem a Cova da Moura, bem
como os comerciantes. São pessoas portadoras de um saber
imprescindível à formação das gerações que lhes seguem. O
trabalho intergeracional permite o fortalecimento das raízes
comunitárias, através do respeito pelo trajecto que os jovens
observam e registam da vida dos mais velhos. Inversamente, é
importante para a serenidade dos mais velhos observar nos
mais novos o reconhecimento e a continuação de um trajecto
de esforço e construção que foi o deles. �
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As casas eram feitas de pedra e cobertas com flor de
carrapato e estas eram amarradas com folhas de caniço. 
As paredes eram feitas de pedra, a massa era feita de barro,
porque na altura um saco de cimento custava 25 escudos,
era caro. As casas ficavam bem feitas, quando chovia não
entrava água. O meu pai morreu há 42 anos mas as
paredes da casa ainda estão de pé.” (nha Dunda)
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Educação de Adultos 
em Inglaterra: 
Tempos Desafiantes

H
istoricamente, tem raízes nos movimentos
sociais do século XIX e início do século XX, como
os sindicatos, correntes militantes da educação
de adultos e organizações como o Mechanics
Institute. Estas iniciativas dirigiam-se então a

adultos (homens) da classe trabalhadora. No início do século
XXI, a educação de adultos, de uma maneira geral, divide-se
entre a de tradição radical e o novo “funcionalismo” promo-
vido pelo Governo. 

Uma oferta de vasta diversidade e os inúmeros prestadores
de educação de adultos tornam difícil, como afirma Legge
(1982), definir com precisão o que é a educação de adultos no
Reino Unido ou a percepção que se tem dela. Toda a compre-
ensão, por parte de qualquer pessoa, é moldada pelas diferen-
tes ideologias, perspectivas e práticas. As interpretações variam
muito entre, por exemplo, os educadores radicais de adultos,
que defendem finalidades sociais e de mudança na formação

de adultos, e os empregadores, estes preocupados com a
questão das competências e com as aprendizagens profissio-
nais/económicas que reforcem o seu papel na economia glo-
bal. No entanto, toda a oferta de educação de adultos enqua-
dra-se na aprendizagem ao longo da vida, que tem sido um
ponto forte e central no discurso do Governo Neo-Trabalhista
(“New Labour”).

Abordagem economicista
A abordagem do actual Partido Trabalhista à aprendizagem

ao longo da vida é predominantemente economicista, com o
fim de melhorar a posição competitiva do Reino Unido num
mundo globalizado. Existem, acessoriamente, algumas preo-
cupações com aspectos sociais, uma vez que a aprendizagem
ao longo da vida é vista como uma ferramenta importante no
combate à exclusão social e na promoção da inclusão social.
A abordagem do Governo à educação de adultos é hoje forte-

A educação de adultos em Inglaterra é muito diversificada, abrangendo um leque
complexo de actividades e de sectores subsidiados pelo Estado, empresas,
organizações comunitárias e de voluntários. 

Texto: Barbara Merrill (Universidade de Warwick, Reino Unido) # Tradução: Daniela Silveira
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mente criticada pela esquerda. A aprendizagem ao longo da
vida, de acordo com o Governo, é vista como uma solução
para problemas educativos, sociais e políticos (Coffield,
1999). A nova linguagem associada à aprendizagem ao longo
da vida em Inglaterra evita conceitos e palavras como
“pobreza” e “pobre”. Como salienta J. Field 1, o aspecto social
contém também um objectivo escondido, que corresponde a
“dar uma resposta humanística aos temores da classe média

em relação aos pobres” (2006: 122). A actual política do
governo sobre educação de adultos e aprendizagem ao longo
da vida reflecte, como observou Giddens (em 1991), uma
tendência para a individualização da sociedade e da educação.
Este facto implica uma mudança da aprendizagem colectiva
para processos individualizados, em que os adultos têm de ser
responsáveis pela sua própria aprendizagem. A linguagem da
aprendizagem também reflecte, em algumas instituições, e em

especial nas escolas de estudos continua-
dos, (“Further Education Colleges” ou insti-
tuições pós escolaridade obrigatória), a
lógica do marketing, com os estudantes a
serem denominados cada vez mais como
clientes ou utentes. A aprendizagem ao
longo da vida também se tornou uma ex-
pressão da moda, a ponto de alguns depar-
tamentos de universidades terem alterado
o seu nome, de “educação permanente”
para “aprendizagem ao longo da vida” e os
professores terem passado a chamar-se
professores de aprendizagem ao longo da
vida. Apresentamos, em seguida, um esbo-
ço do que está a acontecer na educação de
adultos em Inglaterra (a situação na Escó-
cia é ligeiramente diferente).

Entidades Promotoras de Educação 
de Adultos em Inglaterra

Desde a Lei Quadro da Educação, de
1944, que o maior providenciador de edu-
cação de adultos tem sido o Estado, prin-
cipalmente através de escolas de estudos
continuados (“Further Education Colleges”).
No final dos anos 90, estes estabelecimen-
tos de ensino tinham-se tornado um pro-
motor chave de uma educação de segunda
oportunidade para adultos, de acordo com
a Lei de 1992, segundo a qual as autar-
quias locais perderam o respectivo con-
trolo, sendo então introduzidos novos re-
gimes de financiamento. Nesta altura, os
adultos eram mais de 80% dos alunos em
programas apoiados por fundos públicos
(Unwin, 1999). Os programas FEC cobrem
um espectro completo, desde as compe-
tências básicas até ao ensino superior (este,
em parceria com as universidades). No
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No entanto, o novo regime favorece em demasia os estudos de natureza
profissional ou relacionados com o mundo do trabalho, sendo alguns
organizados em parceria com empresas locais, uma vez que assim se
garantem financiamentos e se aplica a política governamental em matéria
de aprendizagem ao longo da vida. 



entanto, o novo regime favorece em dema-
sia os estudos de natureza profissional ou
relacionados com o mundo do trabalho,
sendo alguns organizados em parceria com
empresas locais, uma vez que assim se ga-
rantem financiamentos e se aplica a políti-
ca governamental em matéria de aprendi-
zagem ao longo da vida. Os programas
direccionados para adultos marginalizados
e grupos comunitários estão, consequen-
temente, afectados por problemas de
sustentabilidade. (Hyland e Merril, 2002).

Os FEC também representam uma
importante via para o ensino superior
através dos seus Cursos de Acesso. Estes
programas, que oferecem toda uma gama
de disciplinas, possibilitam aos adultos,
que estão há muito tempo fora do sistema
educativo e que podem ter poucas ou
nenhumas habilitações, atingir o nível
exigido para a entrada no ensino superior.
No entanto, ultimamente, os fundos
governamentais têm sido cada vez mais
centrados em jovens adultos, o que é visto
como um investimento económico. Em
2006, foi publicado um Livro Branco do
Governo sobre Ensino Pós Obrigatório
para Adultos (“Further Education”), o Rela-
tório Foster. Aqui, o destaque é efectivamente dado aos jovens
adultos (19 aos 25 anos), enfatizando a necessidade de os
subsidiar para estudarem até ao nível 3 (ou seja, até à conclu-
são do secundário ou entrada na universidade). A prioridade
está no desenvolvimento de competências e na empregabili-
dade. Mas, de qualquer forma, a criação de um Fundo de Edu-
cação de Adultos irá ajudar os alunos mais velhos, em especial
com os seus custos correntes.

As instituições de ensino superior são também importantes
prestadores de educação de adultos, disponibilizando cursos
certificados pré-universitários e formação profissional, assim
como cursos de licenciatura, a tempo parcial ou tempo intei-
ro. Contudo, o que está em funcionamento é um sistema
dual, uma vez que a maioria dos adultos a estudar para uma
licenciatura se encontram nas “novas” universidades (criadas
depois de 1992), constituindo, em algumas destas institui-
ções, mais de metade da população estudantil, ao contrário
do que sucede nas universidades tradicionais e de elite; este
facto tem consequências para eles no mercado de trabalho. A

Universidade Aberta (“Open University”), uma organização
independente, também é uma via muito procurada pelos
estudantes adultos que querem obter um diploma através do
ensino a distância.

Historicamente, a Associação para a Educação dos Tra-
balhadores (“Workers’ Education Association”), criada no início
do século XX, desempenhou um papel crucial na educação de
adultos do Reino Unido. Com os anos, afastou-se de uma
educação não formal para uma mais formal, à medida que o
movimento se profissionalizou e se submeteu a medidas de
financiamento público mais rígidas. É uma organização vo-
luntária e o seu financiamento é, portanto, uma questão
crucial. A Associação está dividida em distritos através do
Reino Unido, cada um com o seu próprio programa e os res-
pectivos organizadores-tutores. Tem mantido a sua missão de
objectivo social e continua direccionada a homens e mulheres
da classe trabalhadora. Os colégios residenciais de educação
de adultos, como Ruskin e Northern College, são instituições
independentes com fortes ligações ao movimento sindical.

AO LONGO DA VIDA 49



50 APRENDER

ARTIGO

Proporcionam cursos de longa ou curta duração para adultos
com poucas ou nenhumas qualificações e para os que pro-
curam uma segunda oportunidade. Instituições como Ruskin e
Northern College têm uma tradição radical. A missão do
Northern College, por exemplo, define-se do seguinte modo:
“Deve providenciar oportunidades para a transformação de
indivíduos e comunidades e promover mudanças sociais atra-
vés da disponibilização de uma educação de adultos da mais
elevada qualidade, tanto residencial como inserida na comu-
nidade”. Os Colégios Ruskin e Northern também reflectem a
tradição da educação de adultos e da educação comunitária
no Reino Unido, que se têm centrado no desenvolvimento
comunitário e na educação para a acção sob influência dos
trabalhos de Tom Lovett e Paulo Freire.

J. Field defende que há agora também uma educação de
adultos em emergência, que está ligada ao consumismo e à
identidade pessoal, tal como “viagens de estudo, centros de
fitness, clubes desportivos, centros de património histórico,
manuais terapêuticos de auto-ajuda... redes electrónicas...” (p.
55).

Outros órgãos governamentais têm impacto e influência na
educação de adultos. O papel do Conselho de Aprendizagem
das Competências (“Learning Skills Council”) em Inglaterra,
por exemplo, é melhorar o nível das competências da popula-
ção activa, para tornar a Inglaterra mais competitiva. Os adul-
tos podem obter informação e aconselhamento sobre cursos
através do instrumento informático Learndirect. A Inspecção
da Educação de Adultos (actualmente em fase de mudança)
tem a responsabilidade de assegurar a qualidade da oferta da
educação de adultos em Inglaterra e no País de Gales.

Quem participa
A aposta na aprendizagem ao longo da vida proporcionou

oportunidades mais diversificadas e flexíveis para a educação
de adultos, mas há indicações de que alguns grupos não
beneficiaram delas e que as desigualdades na educação au-
mentaram (Field, 2006). Classe, sexo, etnia e idade conti-
nuam a ser barreiras à participação. Um inquérito de 2006
sobre participação na aprendizagem em família, na comuni-
dade ou Estado, levado a cabo pelo Instituto Nacional de
Educação Permanente e de Adultos (“National Institute of Adult
and Continuing Education”, NIACE), indica que, apesar dos
subsídios governamentais, pouco mudou nos últimos dez
anos. 42% dos inquiridos referiram que estavam ou tinham
estado recentemente envolvidos em educação-formação,
comparando com 40% em 1996, mas a diferença é na mudan-
ça que houve em direcção a aprendizagens mais centradas no

emprego . Houve um aumento da participação na faixa dos
45-54 anos, mas uma diminuição no grupo acima dos 65. Em
relação ao grupo social, verifica-se uma subida dos trabalha-
dores manuais qualificados, de 33% em 1996 para 41% em
2006, mas as classes média e profissional ainda dominam.
Há, no entanto, pouca diferença na participação por parte de
homens (40%) e mulheres (43%).

Educação de Adultos na Prática
Apesar da aposta do Governo no sentido de mercantilizar

a educação de adultos, podem encontrar-se na educação con-
tinuada (FEC), superior e comunitária exemplos de boas
práticas, que procuram reforçar o poder das pessoas e das
comunidades. Educadoras feministas de adultos têm tido
influência em criar cursos sobre estudos das mulheres, que
são muitas vezes de base comunitária e destinados a mulheres
da classe trabalhadora. Os Colégios de Further Education de-
ram a muitos adultos marginalizados, com poucas ou nenhu-
mas qualificações, a oportunidade de regressar ao ensino, e
alguns deles seguiram o seu percurso de aprendizagem até ao
ensino superior (Gallacher et al, 2000). Para estes adultos, os
FEC proporcionam um ambiente educativo, em contexto
local, acessível e flexível. Muitos possuem centros pró-activos
(“outreach”) na comunidade, como forma de motivar os estu-
dantes marginais. Por exemplo, um FEC em Edimburgo abriu
um centro no rés-do-chão de uma torre de habitação social,
onde dá cursos de informática em ambiente informal. No
ensino superior, alguns programas de licenciatura destinam-se
especificamente a adultos, tais como os part-time e os “2+2”.
Na Universidade de Warwick, os cursos de licenciatura 2+2
permitem aos adultos da classe trabalhadora (muitos dos
quais são mulheres e mães solteiras) entrar no ensino superior
com poucas ou nenhumas qualificações. Algumas pesquisas
indicam que frequentar o ensino superior transforma a iden-
tidade e a imagem própria2.

Olhando para o futuro
Recentemente, passou a considerar-se a educação de adul-

tos, em Inglaterra e no Reino Unido em geral, como mais um
bem de compra e venda, o que se reflecte na individualização
da aprendizagem e na promoção da responsabilidade e es-
colha individuais, enquanto o Estado de Providência continua
a declinar. O Governo Trabalhista continuou a tradição inicia-
da na conservadora era Thatcher. A educação tornou-se apren-
dizagem, o que minimizou o aspecto político da educação
(Crowther e Martin, 2006). A educação de adultos em Ingla-
terra tornou-se, nos últimos anos, mais diversificada, flexível e

Apesar da aposta do Governo no sentido de mercantilizar a educação de
adultos, podem encontrar-se na educação continuada (FEC), superior e
comunitária exemplos de boas práticas, que procuram reforçar o poder das
pessoas e das comunidades. Educadoras feministas de adultos têm tido
influência em criar cursos sobre estudos das mulheres, que são muitas vezes
de base comunitária e destinados a mulheres da classe trabalhadora.



abrangente na sua natureza. É, como Edwards (1997) a des-
creve, “uma charneca3”. As fronteiras entre aprendizagem for-
mal e não formal e entre educação pós secundária e superior
esbatem-se. 

Há também uma separação entre as raízes radicais da edu-
cação de adultos, que defendem a educação com fins sociais,
de cidadania e de transformação, e a preocupação trabalhista
com competências, aptidões e educação-formação profissio-
nal. O documento do Governo trabalhista “A Era da Aprendi-
zagem” (“The Learning Age”), publicado em 1998, transmitia
uma visão da aprendizagem ao longo da vida que valorizava
os benefícios da aprendizagem em relação à sociedade civil,
família, comunidade e local de trabalho. Agora, centra-se
muito mais no último aspecto e na necessidade de se obterem
competências e qualificações.

Também existem contradições na política do Governo, ao
pretender, por um lado, que as pessoas participem na apren-
dizagem ao longo da vida enquanto, por outro, vai reduzindo
as oportunidades na educação de adultos não-formal e cultu-
ral, e mais importante ainda, vai agravando os custos finan-
ceiros da participação no ensino pós secundário e superior.
Para os que têm baixos rendimentos ou vivem abaixo do
limiar da pobreza, esta é uma barreira à participação, o que
vai contra a vontade do Governo de inclusão social (Gallacher
et al, 2000). Este ano também se verificou uma diminuição
dos subsídios para cursos de educação de adultos, que
tradicionalmente motivavam pessoas adultas a regressar aos
Colégios de ensino pós secundário (FEC). A educação de
adultos em Inglaterra tem de reencontrar o seu caminho e
regressar às suas raízes e valores, como uma educação de
adultos de finalidade social, capaz de envolver as pessoas não
só num sentido económico mas também social e cívico. �

1 Field. J (2006) Lifelong Learning and the New Educational
Order. Stoke-on-Trent, Trentham Books.

2 Ver, por exemplo, Johnston. R. & Merrill. B. (2005) From
Old to New Learning Identities: Charting the Change for
Non-Traditional Adult Students in Higher Education, in Bron.
A., Kurantowicz. E., Salling Olsen, H. & West. L., Old and
New Worlds of Adult Learning, Wydawnictwo Naukowe,
Wroclaw, Polónia.

3 No original, “moorland”; in Edwards. R. (1997) Changing
Places?: Flexibility, Lifelong Learning and a Learning Society.
London, Routledge.
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C
om uma maior acuidade nos primeiros anos do
século XX, até 1926 (ano da Greve Geral), mas
sempre presente até ao início da década de 60,
assistiu-se no Reino Unido a um forte dualismo, e
até hostilidade, entre duas correntes de educação

direccionadas para as classes trabalhadoras: uma, anunciando
uma educação neutra de conotações políticas ou partidárias,
centrada em torno da WEA e dos departamentos de extensão
educativa (“Extra-Mural Departments”) nas universidades, com
apoios oficiais e das cúpulas sindicais; e outra afirmando a
impossibilidade de uma educação objectiva e imparcial,
propugnando a sua independência perante o ensino oficial e
tendo em vista explicitamente uma radical mudança social,
que assentou a sua actividade na Plebs’ League, Central Labour
College e National Council of Labour Colleges.

Em 1899, três estudantes americanos de pós-graduação em
Oxford (Walter e Anne Vrooman e Charles Beard) fundaram
na “capital do conhecimento” o Colégio Ruskin, em homena-
gem ao ensaísta e crítico social John Ruskin, e aos seus textos,
nomeadamente os que tratavam da educação da classe tra-
balhadora. Para Director, escolheram um pastor protestante,
James Dennis Hird, vítima frequente de despedimentos,
devido às suas orientações socialistas e à tendência para divul-
gar a teoria evolucionista de Charles Darwin. No discurso
inaugural, Walter Vrooman sublinhou que o Ruskin College
seria bem diferente das Faculdades já existentes: “Os estudan-
tes do Ruskin não virão para Oxford como peregrinos pedin-
tes, para adorar os seus vetustos altares ou maravilharem-se
com as suas relíquias sagradas, mas, tal como Paulo entrou
em Roma, a fim de a conquistar numa batalha de ideais.” 

Após dois anos de financiamento e gestão directamente
assegurados pelos fundadores, o Ruskin College passou a ser

administrado conjuntamente por académicos locais e diri-
gentes sindicais nacionais. As principais áreas de estudo, para
os estudantes enviados pelas suas organizações sindicais,
eram Sociologia, Evolução Orgânica e Lógica Formal. Dennis
Hird ensinava Sociologia aos seus estudantes trabalhadores
uns 50 anos antes desta disciplina ser oficialmente admitida
na Academia de Oxford, com base nos trabalhos do ameri-
cano Lester F. Ward. O ensino desta matéria “subversiva” e as
intervenções contestatárias e radicais dos estudantes sindica-
listas na vida da Universidade e da cidade fizeram de Ruskin
College um corpo estranho que, em breve, as autoridades aca-
démicas decidiram neutralizar ou eliminar. 

Surgiram, então, propostas de alterações curriculares, como
a introdução de um exame final e a substituição da Lógica por
Literatura e da Sociologia por Sobriedade (“Temperance”). A
recusa dessas propostas por parte do Director e o apoio
constante que dava às posições dos seus alunos acabaram por
provocar, em 1909, a sua demissão, o que, por seu turno, des-
poletou a greve dos estudantes. Uma primeira greve nas
universidades britânicas e logo organizada e participada por
sindicalistas…

A Liga Plebs

Entretanto, em 1908, os estudantes tinham constituído a
Plebs’ League (numa alusão explícita à luta de classes na Roma
Antiga, entre plebeus e patrícios) com o objectivo inicial de
“assegurar uma articulação definida e satisfatória entre o
Ruskin College e o Movimento Operário”, face ao controlo
gradual que a Universidade estava a exercer. A finalidade mais
alargada era de assegurar, assim, uma plataforma para promo-
ção da causa da Educação Operária Independente, recorrendo

EDUCAÇÃO 
OPERÁRIA
INDEPENDENTE 
NO REINO UNIDO: 
ORIGENS DO
MOVIMENTO
Texto: Alberto Melo # ilustração: Luís de Castro



ao apoio das bases sindicais; o primeiro objectivo a concretizar
seria a criação de um verdadeiro Colégio do Trabalho, organi-
zado por trabalhadores para trabalhadores. A Liga Plebs rapi-
damente definiu e implementou os seus principais instrumen-
tos: uma revista mensal, The Plebs Magazine (nº 1 em Fevereiro
de 1909), um encontro anual nacional e uma rede de delega-
ções e animadores locais tendo em vista a multiplicação de
grupos envolvidos em IWCE (Independent Working-Class
Education). Num panfleto destinado a definir o que era a
IWCE, os elementos da Liga Plebs afastam-se explicitamente da
Academia, adoptando um tom messiâ-
nico: “Não queremos nem as vossas mi-
galhas, nem a vossa condescendência,
nem a vossa orientação, nem a vossa sedu-
ção, nem o vosso ensino, nem a vossa
tradição. Temos o nosso próprio caminho
a seguir, a nossa própria Salvação a atingir
e por este sinal venceremos” (“The Burning
Question of Education”, p. 22).

Durante a greve de Março-Abril 1909
(que durou 15 dias, seguidos de outros
15 de encerramento do Colégio por
ordem das autoridades), os estudantes
contestatários planearam a criação de
uma nova estrutura que seria o centro da
IWCE, o Colégio do Trabalho (Central
Labour College), que abriria as suas portas
poucos meses depois na mesma cidade
de Oxford e sob a direcção de Dennis
Hird e antigos estudantes do Ruskin. No
entanto, a oposição activa por parte da
Academia local acabaria por forçar o
novo colégio a mudar-se para Londres,
onde permaneceria, desde 1911 até ao
seu encerramento, em 1929. Paralela-
mente, desde 1909, e sob a inspiração da
revista mensal Plebs, multiplicavam-se as
actividades de nível local, que abran-
giam dezenas de milhar de participantes
em 1920, especialmente no Sul do País
de Gales, Norte de Inglaterra, Escócia,
Midlands e Grande Londres. “O nosso
intento não se realiza com a educação de
um pequeno grupo. A educação que é
dada no Colégio Central do Trabalho
(CLC) a alguns elementos seleccionados
do movimento sindical deve servir
essencialmente como um veículo para a
educação dos trabalhadores em todos os
pontos do país… E esperamos poder
anunciar em breve a inauguração de um
dispositivo de educação operária, siste-
mático e de base provincial (de um Edi-
torial da Plebs, em Janeiro de 1910)”. De
facto, só em 1921/22, foi criado esse sis-
tema, com o nome de Conselho Nacio-
nal dos Colégios do Trabalho (National
Council of Labour Colleges ou NCLC), que

prosseguiu a sua actividade de promoção e coordenação de
actividades locais, incluindo através de cursos por corres-
pondência, até 1964. Estes últimos iniciaram-se em 1923,
com 29 estudantes, número que subiu para 2.373 em 1926 e
para 21.212 em 1963, ano em que o NCLC foi integrado na
Confederação Sindical britânica, o T.U.C. ou Trade Union
Congress. Não será mera especulação associar-se todo este
movimento de cursos locais, presenciais e por correspon-
dência, a partir de uma coordenação central, e com uma forte
conotação sindicalista, com a criação pelo Governo Trabalhis-

ta de Harold Wison, no início dos anos
70, da Open University.

“Fornecer os meios para 
a elevação da classe operária”

Os principais temas que integravam os
cursos de IWCE, tanto a nível central
como local, eram Economia, História e
Filosofia. No Colégio Central, em Lon-
dres, os estudantes do 2º ano tinham que
organizar e leccionar turmas locais, como
parte integrante do seu programa de estu-
dos. Este programa de estudos foi-se
alargando. A História deixou de se con-
centrar apenas nas questões contempo-
râneas, para abranger toda a existência da
Humanidade, desde a Pré-História, in-
cluindo a evolução do Trabalho, tanto o
das mãos como o do cérebro. Ganhou,
também, grande relevância a Teoria do
Conhecimento e “o desenvolvimento
histórico da consciência que os homens e
mulheres têm de si mesmo como seres
pensantes”. O conhecimento que o CLC
pretendia promover e disseminar era, no
entanto, sempre um conhecimento
orientado para a acção. As áreas de estu-
do seleccionadas para o currículo eram
objecto de pequenos manuais, em geral,
elaborados por antigos alunos e actuais
docentes e tutores das actividades de
IWCE. 

Nas palavras de J. P. M. Millar, um
membro muito activo do NCLC, “Este
movimento educativo não é egoísta. O
seu propósito não é capacitar alguns tra-
balhadores para que escapem à sua
classe, mas sim fornecer os meios para
que a classe operária, no seu conjunto,
possa elevar-se do poço de servidão ma-
terial e espiritual em que se encontra.” �

(Esta nota baseia-se nas seguintes obras: J.P.M.

Millar, “The Labour College Movement”,

N.C.L.C. Publishing Society, Londres 1979 e

W.W. Craik, “Central Labour College”, Lawrence

& Wishart, Londres 1964)

O Currículo no Central
Labour College, em 1922

Método: A Ciência da Compreensão;

Materialismo Histórico
História do Socialismo na Inglaterra

História Industrial de Inglaterra

A Revolução Industrial

Emergência e Desenvolvimento 
do Sindicalismo

Introdução à Economia

Economia Avançada

Geografia Económica

Imperialismo

História da Filosofia

Legislação Sindical e Legislação 
sobre Acidentes de Trabalho

Administração Local

Progressos Tecnológicos 
na Pré-História

História da Família

O Declínio da Escravatura 
na Antiguidade 

Literatura

Londres, a Cidade do Estado

Alguns Aspectos da Actividade 
do Partido Trabalhista

O Movimento Cooperativo

Temas adicionais:

Matemática
Estatística
Marxismo e a Questão Racial
Psicologia
Biografia e História Geral
A Evolução da Revolução
Organização Industrial Moderna
Falar em Público
Esperanto
Inglês, Francês, Alemão 
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A Bedeteca de Lisboa tem ateliers para pais e filhos, onde os adultos chegam pensando que não é
nada com eles e saem entusiasmadíssimos, depois de revelarem capacidades que desconheciam e de
relembrarem muitas coisas esquecidas. Definitivamente, BD não rima só com infância.

Texto Luis Leiria # Fotografias Miguel Baltazar



banda desenhada é só para crianças.
Certo? Errado, indigna-se Rosário Tavares,
coordenadora do Serviço Educativo da Be-
deteca de Lisboa. “A maior parte da banda
desenhada feita em Portugal é para adul-
tos”, aponta. Essa pecha de infantil, Rosá-
rio Tavares atribui-a aos estereótipos e pre-
conceitos que ainda recaem sobre uma
forma de arte que já se instalou, de facto e
de direito, na nossa vida. 

A própria experiência da Bedeteca é
mais que suficiente para demonstrar que é
possível combater os preconceitos e atrair
novos públicos à leitura da BD – e até à
criação. Vejam-se os ateliers de BD para
pais e filhos, realizados regularmente no
Palácio do Contador-Mor, a sede da Bede-
teca, nos Olivais. 

“É sempre revelador ver como os adul-
tos vêm para cá a achar que isto é só para
as crianças, que não vão fazer nada, vão
ser uns meros observadores, mas depois
ficam entusiasmadíssimos e não querem
ir-se embora”, explica Rosário Tavares.
“Nos ateliers, alguns revelam capacidades
que desconheciam, outros vêm relembrar
coisas que perderam, e que deixaram de
fazer… Os ateliers têm até capacidades
terapêuticas, muitos dizem, no final, que
foi uma óptima experiência, uma tarde
diferente, que ficaram muito bem dispos-
tos.”

Mais de seis mil volumes

A Bedetca de Lisboa foi inaugurada em
1996 e colocou à disposição dos lisboetas
uma biblioteca de banda desenhada com
mais de seis mil volumes. Tem por objecti-
vo promover hábitos de leitura na área da
BD, e é destinada a crianças (a partir do 1º
ciclo), a adolescentes e a adultos em geral.
A sua colecção abrange a BD feita em Por-
tugal, na Europa (com especial incidência

para a França e a Bélgica, países com
grande actividade de criação e de publi-
cação), nos Estados Unidos, no Japão e
muito mais. Os géneros são também muito
diversos, e vão desde as novelas gráficas
para um público mais adulto até às revis-
tas Disney para os mais pequenos, pas-
sando pelas tradicionais BD’s de aventu-
ras, ficção científica, fantástico, super-he-
róis, policial, western, histórica, erótica,
alternativa e underground, fanzines, etc.

Há também um centro de documenta-
ção e uma vasta colecção de revistas pu-
blicadas em Portugal desde os anos 20 do
século XX até aos nossos dias, dedicados
principalmente aos que queiram efectuar
trabalhos de investigação sobre banda de-
senhada. É muito fácil perder-se entre as
estantes das publicações mais antigas,
encadernadas para sobreviver ao tempo, e
de repente encontrar uma boa velha histó-
ria do Major Alvega num exemplar do Fal-
cão, ou folhear um número do Mundo de
Aventuras.

Justamente para que as pessoas não
se percam, mas também para atrair novos
públicos para a BD, a Bedeteca organiza
visitas guiadas às suas exposições e
também ao espaço da biblioteca. Algumas
dessas visitas são dirigidas à população
sénior, e a divulgação é feita através da
newsletter trimestral da Bedeteca, envia-
da pelo correio para toda a base de dados
de contactos da biblioteca.

Cursos para o público sénior

Outra actividade da Bedeteca dirigida à
população sénior nasceu de uma parceria
com uma associação do centro paroquial
dos Olivais, que mantém uma Universidade
de Terceira Idade. Foi um curso de banda
desenhada, com uma parte teórica e uma
componente prática: no final do ano houve
uma exposição com os trabalhos do curso.
“A proposta que lhes fiz foi que criassem,
na parte prática, um álbum de BD com
uma história que se baseasse na própria
história de vida deles e onde se aplicassem
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A própria experiência da Bedeteca é mais que suficiente para
demonstrar que é possível combater os preconceitos e atrair novos
públicos à leitura da BD – e até à criação. Vejam-se os ateliers de BD
para pais e filhos, realizados regularmente no Palácio do Contador-
Mor, a sede da Bedeteca, nos Olivais.
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os conhecimentos que tinham adquirido no
curso”, recorda Rosário Tavares. “Era um
público com pouca familiaridade com a
banda desenhada, entre os 55 e os 70
anos, que no início mostrava alguma resis-
tência. Houve até uma senhora que, no
final da primeira aula, sem ter lido o
conteúdo de uma história, veio ter comigo
a perguntar: ‘Não acha que isto é infantil?’”

Mas as resistências foram sendo venci-
das e começaram a surgir pessoas muito
interessadas, alguns bons desenhadores.
“Havia um senhor que era mesmo muito
bom desenhador, que tinha uma história
de vida muito interessante e queria contá-
la em banda desenhada, estava entusias-
madíssimo com a ideia. Foi um dos que
levou o curso muito a sério”, recorda a
coordenadora do serviço educativo da
bedeteca, citando ainda outros exemplos,
como uma senhora que trabalhava com
escultura. “Depois houve outras pessoas,
principalmente as senhoras, que levaram
o curso mais como ‘free jazz’, mais na
desportiva. Havia dias que não podiam vir
porque tinham que levar os netos a algum
lugar, tinham outros compromissos…” No
final, avalia Rosário Tavares, apesar de
terem sido poucos os que levaram a sério
o curso até o fim, foi possível desmistificar,
com todos, a tal ideia de que a banda
desenhada é só para a infância.

Não se pense, porém, que a Bedeteca
só aborda o público adulto. Longe disso: a

maior parte das actividades são dirigidas
às crianças e aos adolescentes, como os
ateliers de BD, de caricatura, a hora do
conto – uma actividade de espectro amplo,
capaz de agradar a pais e filhos. Nestes
ateliers, há a preocupação de fundir a BD
com outras artes: a poesia, o teatro, a
performance, a fotografia, a introdução à
música… “Assim são muito mais variados
e despertam mais interesse”, conclui a
responsável da Bedeteca.

Não esquecer que a BD é uma arte

Para o criador e professor Filipe Abran-
ches, é certo que há muitas vezes uma
atitude paternalista em relação à BD, que
até nem se compreende muito: “O Bordalo
Pinheiro fazia histórias para adultos, se
bem que no século XIX as crianças eram
vistas como ‘adultos em ponto pequeno’”,
observa. “O grande problema é que se
esquece que a BD é uma forma de arte,
não muito diferente da pintura.”

Filipe Abranches é o autor da “História
de Lisboa” em dois volumes, edição
conjunta da Assírio & Alvim e da Câmara
Municipal de Lisboa, baseada na história
de A.H. de Oliveira Marques. Uma história
em que nos deparamos com “uma estrutu-
ra fragmentada, a divisão desigual em capí-
tulos de dimensões e estilos diferentes”,
numa narrativa onde encontramos “os
aventureiros capazes de se lançar ao mar
sem destino, ou pelo contrário, aqueloutros
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Biblioteca básica 
de Banda Desenhada

A seguir, uma selecção (das muitas
possíveis) de títulos de banda desenhada
para quem queira se iniciar nos prazeres
desta forma de arte. A escolha foi feita por
Rosário Tavares, e os títulos estão
disponíveis na Bedeteca de Lisboa

Auschwitz

Autor: Pascal Croci
Editora Witloof

Gavroche

Autores: Cheret/Olivier
Editora Civilização

Portugal 8 séculos em banda desenhada

Autores: Maria da Conceição Fernandes /
José Morim
Editora Porto Editora

História de Lisboa

Autores: A.H. de Oliveira Marques / Filipe
Abranches
Editora Assírio e Alvim / Câmara Municipal
de Lisboa

Marquês de Pombal

Conde de Oeiras

Autores: Joaquim Coutinho / Rui Alves (Rá)
Editora Câmara Municipal de Oeiras

Introducing Kafka

Autores: David Zane Mairowitz / Robert
Crumb
Editora Kitchen Sink Press

Othello

William Shakespeare’s

Autor: Oscar Zarate
Editora Ravette Books Limited

Palestina

Uma nação ocupada

Autor: Joe Sacco
Editora Mundo Fantasma

O golfinho do Amazonas

As aventuras da equipa Cousteau em

banda desenhada

Autor: Dominique Sérafini
Editora Bertrand

Dias eléctricos

Autores: Armando Lopes, Daniel Lima,
Frederico Rogeiro, João Fazenda, 
Jorge Mateus, Luís Rainha, Susana
Carvalhinhos, Tiago Albuquerque
Editora Má criação

La vie de Bouddha, vol.7

Autor: Osamu Tezuka
Editora Tonkam

Our Cancer  Year

Autores: Joyce Brabner e Harvey Pekar /
Frank Stack
Editora Four Walls Eight Windows, New
York/London
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conhecedores de destinos secretos”; e
ainda “a tolerância da cidade árabe e as
provocações entre cruzados e mouros”; e
até “as crueldades castigadoras dos autos
de fé ou dos soldados das várias causas”,
nas palavras de João Paulo Cotrim, no
prefácio do volume II. Uma história, sobre-
tudo, que se lê com imenso prazer, onde os
pequenos episódios compõem um mosaico
da grande História, e onde o desenho por
vezes parece isso mesmo: um mosaico que
conta as vidas da cidade, à semelhança
das histórias contadas nos azulejos de
tantos edifícios históricos. A “História de
Lisboa” chegou a ser usada por professo-
res nas suas aulas, conta Filipe Abranches.

O artista é professor do único curso de
licenciatura em banda desenhada e ilustra-
ção que existe no país, no pólo de Guima-
rães da Escola Superior Artística do Porto,
que abriu há dois anos. Lecciona também
no mestrado de ilustração, igualmente no
pólo de Guimarães da ESAP. “Estão para
aparecer outros cursos de mestrado nesta
área”, informa Filipe Abranches, adian-
tando que o público que frequenta o mes-
trado é formado por gente que já está na
área, professores de artes visuais, profis-
sionais de design ou de artes plásticas. 

O artista teve também uma experiência
de formação de formadores, numa parce-
ria entre o IPLB e a Bedeteca, dirigida a
docentes do ensino secundário: “A banda
desenhada entrou no currículo de portu-

guês do ensino secundário, e os professo-
res precisavam de formação nesta área”,
explica Abranches, adiantando que a
experiência foi boa, mas que “por vezes
sentia que as pessoas estavam lá apenas
para receber os pontos.”

A BD tem outras artes incluídas

No meio de tantas iniciativas da Bede-
teca, também há quem a procure pelo
simples prazer da leitura. É o caso do ges-
tor Jorge Boto, que costuma frequentar a
biblioteca à procura de obras novas para
ler. “É um complemento, venho cá ler algu-
mas obras que não compro”, explica. O
bichinho da BD foi-lhe inoculado de infân-
cia, a avó lia BD e o pai é um grande leitor
da banda desenhada, por isso o hábito de
leitura veio naturalmente. Até porque a BD
é uma arte que tem muitas outras incluí-
das. Jorge Boto define-se como o típico
leitor mainstream francófono, muito influ-
enciado pela BD franco-belga e pela revis-
ta Tintin, quando era criança.

Jorge Boto, 46 anos, lamenta que hoje
em Portugal a BD não tenha tanta impor-
tância como já teve na sua juventude. “Os
jovens hoje lêem menos banda desenha-
da. As revistas foram morrendo, hoje não
há nada, acho que a última foi as Selec-
ções BD”, diz. O fenómeno de desapareci-
mento das revistas é comum, reconhece,
em França também acontece. “Mas lá
publicam-se menos revistas, mas há cada
vez mais álbuns.”

Seja como for, se depender dos esfor-
ços da Bedeteca e das suas múltiplas
iniciativas, a banda desenhada continua a
lutar por novos públicos, “dos 7 aos 77
anos”, como dizia o lema da velha revista
Tintin. E ainda bem! �
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forma de arte, não muito
diferente da pintura.
Filipe Abranches
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L IVROS

Num momento de substanciais transformações, qualitati-
vas e quantitativas, em que o país vive no que diz respei-

to às estratégias de qualificação da sua população activa e às
ambiciosas metas traçadas neste campo, importa dar a voz aos
que têm investido no terreno, na procura e construção de so-
luções de qualificação dos adultos, nomeada-
mente daqueles que se encontram em risco de
exclusão social, visando a concepção de uma
política integrada e global de desenvolvimento
local.

Organizações como a ATAHCA, com uma
tradição político-educativa forjada na educação
de adultos e na educação comunitária, são um
local privilegiado de descoberta de práticas
exemplificativas da adequação dos princípios
gerais orientadores e dos enquadramentos
legais definidos a nível nacional, aos contextos
e públicos a que se destinam.

O sucesso que os Cursos EFA têm conhecido
nos últimos anos, sobretudo se comparados
com outras vias de promoção das qualificações dos activos
como, por exemplo, o ensino recorrente, decorre certamente
não só da matriz conceptual em que esta oferta formativa se
inscreve, como também da maior flexibilidade desta tipologia
de organizações face às escolas ou aos centros de formação
profissional, pelo que todos os actores que intervêm no
sistema de qualificação beneficiarão com a leitura de obras

que, como esta, apresentam de forma reflexiva as suas práti-
cas, dificuldades e virtualidades. 

Este Guia surge na sequência de um trabalho de investiga-
ção, cujo relatório pode ser consultado também numa edição
da ATAHCA – Os Cursos EFA numa Associação Local. Contexto

Organizacional, Orientações e Práticas de Educação
de Adultos, estrutura-se em quatro secções: orien-
tações para a acção organizacional; do desenho
curricular de cursos EFA, à organização das
estruturas de recursos; condições e modos de
produção de uma formação significativa; o
trabalho pedagógico, famílias de práticas nos
cursos EFA.

Para além da prestigiada equipa de coorde-
nação e de investigação que levou a cabo o
projecto de trabalho na associação ATAHCA: Rui
Vieira de Castro, José Mota Alves, Amélia Vitória
Sancho, Paula Guimarães, Licínio Lima, Maria
de Lourdes Dionísio e Raquel Oliveira, este Guia
permite conhecer um conjunto de reflexões, em

discurso directo, que muito o enriquecem, pelo potencial de
ilustração que conferem a algumas das afirmações nele pro-
duzidas: responsáveis da Associação, mediadores, formadores,
formandos e entidades empregadoras

ANA MARIA CANELAS

Este é o site da Agence Nationale de
Lutte contre l’Illetrisme – ANLCI, uma
organização francesa que tem como
objectivo promover o acesso de todas
as pessoas à leitura, à escrita e às
competências básicas.

O tema central é o iletrismo.
Dedica-lhe mesmo uma das opções de
navegação e, como é dito numa caixa,
para agir eficazmente é preciso
primeiro estar de acordo com o que se
fala, de quem se fala e estar de acordo

com o significado das palavras.
De seguida faz a distinção entre

iletrismo, analfabetismo e francês
como segunda língua.

Para se ter a dimensão do problema
do iletrismo em França, nada melhor

NET

www.anlci.gouv.fr

Condições e Possibilidades de Desenvolvimento de Cursos EFA
– Um Guia para a Acção.
Rui V. Castro, José M. Alves, Amélia V. Sancho, Paula Guimarães (Coord), 2007
ATAHCA/UEA, 30 pp.



do que apresentarmos os números de
um inquérito feito recentemente.
Ocorre logo perguntar: e em Portugal?

Em França 9% da população, o que
corresponde a 3.100.000 de pessoas,
com idades compreendidas entre os 18
e os 65 anos, apesar de terem sido
escolarizadas, encontram-se
actualmente numa situação que se
pode considerar de iletrismo.

Desses cerca de três milhões de
pessoas, metade tem menos de 45
anos, mais de metade encontra-se a
trabalhar, 74% falava, até a idade dos
cinco anos, apenas francês em suas
casas, 50% vive em zonas rurais ou
pouco populosas e 10 % vive em zonas
urbanas “sensíveis”.

Estes números contrariam algumas
ideias recentes de que o iletrismo seria
um fenómeno exclusivo de pessoas
idosas, do mundo rural e da imigração.
Para mais informações sobre este
inquérito, pode ler neste site o relatório
síntese.

A ANLCI foi criada em França em
Outubro de 2000. É uma organização
que reúne parcerias públicas e privadas
e que pretende ser um espaço de
mobilização e de trabalho para todos
aqueles que podem intervir para
prevenir e lutar contra o iletrismo. O
seu papel é rentabilizar as energias, as
acções e os meios de todos os decisores
e actores para melhorar a visibilidade e
a eficácia do seu envolvimento.

Desde 2005 que o campo de
intervenção da ANLCI se centrou em
torno de três eixos:

Promover, a nível nacional e local,
acções que visam medir, prevenir e agir
contra o iletrismo.

Favorecer e optimizar os meios
disponibilizados pelo Estado,
colectividades territoriais, empresas e
sociedade civil na luta contra o
iletrismo.

Acompanhar e ajudar os
intervenientes que realizam acções de
prevenção contra o iletrismo a
profissionalizar-se e a desenvolver
competências para melhorar a qualidade
e a eficácia da sua intervenção. 

RUI SEGURO

Não é todos os dias que deparamos com um livro que é ao
mesmo tempo pedagógico, profundo e inspirador da

acção. Em A Educação de Adultos numa Encruzilhada – apren-
der a nossa saída, Mathias Finger e José Manuel Asún apresen-
tam um livro estimulante para todos aqueles que se interessam
pela educação de adultos mas dão também pistas para aqueles
que buscam saídas para um sentimento de impotência e ‘não
vale a pena’. De facto, os autores articulam a sua
argumentação sobre possibilidades de saída
para a encruzilhada em que a educação de adul-
tos está na presente década e fazem-no adop-
tando princípios da sua leitura de Ivan Illich.
Mas existe uma preocupação pedagógica nesta
obra já que o livro revê na 1ª Parte, de uma for-
ma sintética mas bastante completa, as princi-
pais tradições históricas da educação de adultos
– educação e desenvolvimento (pela mão da
UNESCO), pragmatismo (de Dewey a Mesirow),
humanismo (essencialmente com Rogers) e
educação de adultos marxista (em Paulo Freire).
Esta parte da obra tem um tom pedagógico mui-
to claro e constitui uma referência importante
para uma entrada em diversos aspectos da problemática da
educação de adultos numa perspectiva histórica.

Já na 2ª Parte – que intitulam Encruzilhadas e Becos sem
Saída – os autores colocam em foco o contexto sócio-económi-
co e político actual argumentando sobre as causas das formas
actuais de entendimento da educação de adultos na generali-
dade dos países (mas muito especialmente nos países ociden-
tais). Os cenários apresentados baseiam-se na constatação da
naturalização da ‘linguagem da aprendizagem’ e, assim, da sua
integração no reportório da mercantilização da educação de
adultos vincando a sua instrumentalização como estreitamen-
te ligada à ‘economização’ da vida social. Esta análise lúcida e

clara termina com a questão ‘impasse ou responsabilidade so-
cial?’ que abre o terreno para a 3ª Parte do livro. E é aqui que
os autores discutem em pormenor as possíveis saídas para esta
encruzilhada e é também aqui que é mais claro o seu discurso
sobre o primado da aprendizagem e os problemas actuais da
educação de adultos. Aliás deve notar-se a preocupação de co-
locar a necessidade de ‘aprender uma saída’ que os autores se

recusam a apontar explicitamente denotando
deste modo uma coerência firme com os princí-
pios que subscrevem a partir de Illich. Adoptan-
do uma posição a partir de Illich contra a ins-
titucionalização das ‘coisas’, isto é, da vida no
mundo social, os autores reclamam a necessida-
de de uma tripla dimensão – a consciencializa-
ção, a clarificação conceptual e a prática (esta
desenvolvida no quadro da Investigação-Acção
Participativa). Esta última parte do livro traz ao
de cima formas como se pode entender o contri-
buto de Illich para a educação de adultos e deve
sublinhar-se a forma estimulante como os auto-
res o fazem provocando no leitor uma reflexão e
uma visão holística da educação de adultos e da

educação em geral. Os autores terminam questionando-se de
novo acerca de como aprender caminhos de saída das encruzi-
lhadas múltiplas e complexas em que a sociedade se está a ato-
lar: como combinar a educação de adultos com a mudança
organizacional e a desinstitucionalização? Como reconduzir a
educação de adultos à sua perspectiva de acção e mudança
social, agora no contexto de um processo de desenvolvimento
industrial cada vez mais destrutivo? 

Finalmente é justo referir a excelente adaptação do texto
para Português a partir da versão inglesa.

JOÃO FILIPE MATOS 

A Educação de Adultos numa Encruzilhada-Aprender a nossa saída
Mathias Finger e José Manuel Asún, 2003
Porto Editora, 176 pp
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