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A DIVERSIDADE, NA FONTE DA VIDA 
E NA RAIZ DA EDUCAÇÃO

O s períodos mais recentes da história da Humanidade têm sido marca-
dos, em geral tragicamente, por grandes confrontos ideológicos e
polarizações extremas. Pessoas, grupos, nações procurando arvorar-

se em proprietários, acérrimos e prosélitos cruzados de uma verdade única em
matéria de organização da sociedade e da economia. E a educação-formação,
quer como construído social, quer como serviço público estatizado, foi molda-
da – de forma normalizadora e massificante – em função dos catecismos domi-
nantes. Têm sido bem visíveis as fortes tendências, embora nunca plenamente
concretizadas (pois em qualquer espaço de opressão existe sempre uma
margem de liberdade), de transformar a educação-formação em veículos de
propaganda, de controlo social, de reprodução acrítica do ‘status-quo’. Umas
vezes, em nome dos “amanhãs que verão o paraíso na Terra”, outras vezes
para idolatrar o Supremo Chefe, outras ainda para consagrar o “fim da
História” e impor atitudes de aceitação passiva e de impotência da “condição
humana” perante o que está estabelecido.
A educação-formação tem mantido, no entanto e constantemente, uma natu-
reza dupla ao longo destas fases históricas. Em grande parte, e sobretudo
pelas vias oficiais, é suporte dos poderes instituídos e da cultura dominante.
Coexiste sempre, porém, um espaço de contra-corrente, de crítica ao que está
e de antevisão de melhorias possíveis, de afirmação da capacidade de criar e
de aperfeiçoar, por parte dos seres humanos. 
Depois das sucessivas falências dos sistemas de dominação, e da subse-
quente emergência de novas formas sistemáticas de controlo social, estamos
agora a viver a crise da aliança Estado-Mercado, como forma de exercer um
monopólio de poder sobre as sociedades. Esta crise não poderá conduzir,
como alguns propõem, a uma autoregulação social e económica por parte do
Mercado apenas (um retrocesso às condições de vida e de trabalho, algo bar-
báricas, do século XIX). Só será superada pelo reconhecimento total da socie-
dade civil, através de uma efectiva participação dos cidadãos e das suas orga-
nizações, do desenvolvimento da economia social, da promoção da criativida-
de e diversidade culturais, da pluralidade no pensamento e na prática, numa
nova e alargada aliança: Estado-Mercado-Sociedade Civil.
A educação e formação ao longo da vida e para todos tem, assim, um papel
fundamental a desempenhar, dentro dos espaços de liberdade existentes, para
fazer emergir, do interior de sociedades dominadas por forças de niilismo e
derrotismo, as visões, atitudes, capacidades e competências, tão variadas
quanto possível, que são essenciais na invenção de melhores formas de viver
e conviver, de criar, de pensar, de produzir, de consumir, de deliberar. 
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Numa região onde o turismo é uma das principais fon-
tes de receita e, consequentemente, o maior gerador
de emprego, autarquias, associações empresariais e

profissionais têm sentido, cada vez mais, a necessidade da
formação nesta área. Apesar dos esforços que têm sido
desenvolvidos, e de haver cada vez maior sensibilidade por
parte dos empresários para a importância de melhorar a qua-
lidade da oferta, muito está ainda por fazer. O Clube Melhor
Restauração é um projecto que pretende contribuir para uma
maior formação neste sector, recorrendo, para tal, a uma
estratégia inovadora.

Desenvolvido com oito parceiros nacionais, entre os quais
a Região de Turismo do Algarve, a Associação de Industriais
Hoteleiros e Similares do Algarve, a INFTUR – Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve, Globalgarve, os Municípios de
Loulé, Olhão e Tavira, e a Qualigénese, este projecto, que
recebeu o financiamento da iniciativa comunitária EQUAL,
possui ainda a particularidade de assentar na trans-
nacionalidade, mantendo parcerias com organizações se-
melhantes na área do turismo, no caso da Itália, e com uma

região da Alemanha, onde o elevado desemprego tem obtido
como solução iniciativas de desenvolvimento turístico, nas
quais a formação tem um papel fundamental. Nascido em
2001, por iniciativa da Qualigénese, uma empresa privada de
formação, o Clube Melhor Restauração existe desde Março
de 2004.

“Quando decidimos avançar com o projecto, sondámos
cerca de 250 empresários e funcionários da área da restau-
ração, com o objectivo de melhor aferir as necessidades e
dificuldades por eles sentidas”, explica João Amaro, gestor do
clube. “Concluímos que havia algumas dificuldades para se
desenvolverem acções de formação de longa duração.
Disseram-nos que havia dificuldades nas deslocações, que
não seria fácil avançar para acções que os obrigassem a sair
do seu local de trabalho. Apercebemo-nos de que a formação
com um mínimo de 30 horas e com 12 a 15 formandos era
difícil. Não era, também, fácil propor-lhes uma formação con-
tínua, por as pessoas desconhecerem, ou não conseguirem
perceber, a importância da mesma.” Baseando--se nestas
constatações, o Gabinete de Gestão do Clube decidiu criar

APOSTAR NA
FORMAÇÃO
PARA ELEVAR
A QUALIDADE

Texto: Guiomar Belo Marques 

Fotografias: Rita Carvalho

Criado com o objectivo principal de promover 
uma conduta de formação contínua entre
empresários e funcionários da restauração
algarvia, o Clube Melhor Restauração optou por
uma estratégia inédita: constituir-se numa marca
que garanta um serviço de qualidade aos clientes 
dos restaurantes que a ele se associam, fruto 
da diversidade de oferta formativa e da eficácia
dos meios que disponibiliza. Financiado pela
iniciativa comunitária EQUAL, é um projecto 
que se desenvolve através de parcerias nacionais
e estrangeiras.

REPORTAGEM

CLUBE MELHOR RESTAURAÇÃO
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um projecto que assentasse em dois pilares: criação de um
novo modelo de formação contínua e seguir uma estratégia
de sedução diferente.

A constituição de uma marca surgiu assim como uma boa
solução, já que permite um modelo no qual os empresários
usufruem de outros benefícios para além da formação, e esti-
mula também os clientes a frequentarem preferencialmente
os restaurantes associados, por não só lhes ser garantida
qualidade, como também por usufruírem de descontos. 

Dar sentido à adesão

Os empresários que aderem ao projecto têm incluído no
pacote oferecido a obrigatoriedade de uma formação mínima
de seis horas por ano, realizada no local de trabalho, sendo
as unidades temáticas de três horas e escolhidas pelos inte-
ressados, num leque de dez: Higiene Alimentar,
Autocontrolos, Educação Alimentar, Segurança no Trabalho
em Cozinha, Formação em Contexto de Trabalho,
Gastronomia Regional, Atendimento e Serviço de Mesa,
Vinhos, Marketing na Restauração e Profissionalismo no
Sector da Restauração. “Como seis horas por ano acaba por
ser pouco, concebemos a possibilidade de a formação ser
dada em contexto de trabalho”, explicam. Por outro lado, e
constatada a falta de manuais, o Clube decidiu uniformizar a
formação, criando kits que prevêem a possibilidade de serem
usados através de diferente suportes, como o informático, o
retroprojector, o vídeo ou o DVD, segundo as condições exis-
tentes no local de trabalho onde decorre a formação, elabo-
rados pelos formadores, 90 por cento dos quais pertencem à
Escola de Hotelaria e foram aprovados, depois de avaliados,

pela EQUAL.
Para estimular a formação, e tendo em conta a necessi-

dade económica de retorno que o investimento implica para
cada empresário, o Clube serve simultaneamente para pro-
mover clientes. Assim, qualquer pessoa pode aderir gratuita-
mente e tornar-se sócia do Clube Melhor Restauração. A par-
tir do momento em que o faz, passa a receber informação
pormenorizada sobre os restaurantes aderentes, através de
SMS e/ou e-mail, podendo ainda, através do site do clube,
obter toda a informação sobre cada um dos estabelecimen-
tos (ementas, horários, preços, os descontos que cada um faz
aos sócios, etc.) e dar a sua opinião, posteriormente, sobre
cada um deles. Em contrapartida, os restaurantes têm, deste
modo, a promoção que o próprio Clube lhes dá no seu site e
através de outras iniciativas, possuindo ainda um auto-colan-
te que os distingue como membros.

Actualmente, o Clube conta com 41 restaurantes asso-
ciados, todos com licenciamento. “Não se pretende promo-
ver particularmente aqueles que são muito conhecidos e
considerados os melhores, mas antes ajudar a valorizar e
melhorar aqueles que estão menos valorizados”, esclarece
João Amaro, adiantando que só em 2005 irão começar a
pagar um quota de 50 euros mensais, já que “tem de haver
uma auto-sustentabilidade do projecto, visto essa ser uma
obrigatoriedade inerente ao financiamento da EQUAL.” Com
esta quota, o empresário tem as seis horas de formação
incluídas, pagando apenas, para além delas, as formações
que pretender desenvolver no seu estabelecimento.
“Oferecemos a possibilidade de 90 horas de formação, ou
seja, damos um vasto leque de opções, cabendo ao empre-
sário a escolha. Informa-nos do que pretende e, a partir daí,
demoramos uma ou duas semanas para levarmos a cabo a
acção de formação. Temos uma carteira de formadores e,
portanto, contactamo-los segundo as temáticas que nos são
pedidas e fazemo-los deslocar de acordo com o horário
pretendido pelo sócio”.

Um projecto com futuro

Luís Bagarrão é proprietário de dois restaurantes em
Cabanas de Tavira, sendo um especializado em marisco e o
outro em peixe. Filho da terra, cansou-se do bulício da capi-
tal, onde estudou e trabalhou durante oito anos na área da
informática de gestão, e decidiu regressar. Sendo, provavel-
mente, um empresário de restauração particularmente escla-
recido, não hesitou em aderir ao projecto quando, em 2001,
foi contactado por um técnico da autarquia de Tavira e um
outro do projecto. “O que me atraiu mais foi a possibilidade
de dar formação a todo o pessoal, desde os que trabalham na
cozinha, até aos que servem às mesas ou estão atrás do
balcão. Este é um negócio difícil, porque há pouco pessoal,
são pessoas em geral com uma reduzida formação académi-
ca e resistem muito a fazer formação”, lamenta. Na época
alta, Luís chega a ter entre 26 a 28 empregados, decrescen-
do este número para 12, durante o Inverno. “Esta dúzia são
os contratados permanentemente e outros são estagiários da
Escola de Hotelaria, embora estes últimos sejam difíceis de
contratar porque em geral preferem trabalhar em hotéis”. 

Nos seus dois restaurantes já decorreram acções de for-

REPORTAGEM
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mação em todos os sectores, sendo que todas elas contaram
com a sua frequência pessoal. No entanto, afirma que nem
sempre é fácil convencê-los a participarem. “Há mesmo
quem prefira ser despedido... Penso que isso acontece por
timidez e por algum medo em expor ignorância. Mas não vou
desistir, porque tem sido muito útil e vamos voltar a fazer
mais acções”, afirma, considerando que o facto de as acções
decorrerem no local de trabalho é fundamental, já que, desse
modo “não há fugas e é mais simples o decurso da formação.
Além disso, colocam-se questões que noutro local não seriam
tão fáceis de resolver. E não deixa de ser curioso que, apesar
de inicialmente resistirem à formação, muitas vezes quando
esta acaba os empregados querem colocar mais questões.
Há que profissionalizar cada vez mais este sector. Na restau-
ração, o importante é ter uma boa cozinha, boa qualidade no
serviço e entender-se que um bom vinho é um excelente com-
plemento da refeição”, conclui.

E para que o cliente possa ser bem servido e bem acon-
selhado em termos vinícolas, essa foi uma das temáticas que
Luís Bagarrão fez questão de escolher para uma acção de for-
mação. João Mestre, um jovem de 22 anos que há dois e

meio ali trabalha, foi um dos eleitos, já que é ele quem, no
restaurante, trata habitualmente dos vinhos, embora não se
considere um especialista na matéria. Com o 9º ano de
escolaridade concluído, começou por trabalhar em hotéis,
mas a sazonalidade acabou por o empurrar para a estabilida-
de que lhe foi oferecida no restaurante. Apesar de não ter
podido fazer a acção de Serviço de Mesas, considera que
aprendeu alguma coisa com a de Vinhos, embora não lhe
pareça suficiente. “Foram só três horas... mas para qualquer
coisa serviu!”

Outras oportunidades terá, já que o seu patrão decidiu
empreender uma cruzada contra a mediocridade e está em-
penhado em ter nos seus restaurantes trabalhadores compe-
tentes. É que, ao contrário do que muitos possam supor, para
se trabalhar num restaurante não basta saber transportar
travessas até às mesas sem as entornar, fixar facilmente os
pedidos dos clientes ou ter alguma aptidão para a culinária.
Os clientes que o digam.

LUÍS BAGARRÃO, EMPRESÁRIO DE
RESTAURAÇÃO, ESTÁ EMPENHADO EM
TER NOS SEUS ESTABELECIMENTOS
TRABALHADORES COMPETENTES

JOÃO MESTRE, DE 22 ANOS, FEZ A
FORMAÇÃO EM VINHOS, ÁREA DE QUE
É HABITUALMENTE RESPONSÁVEL, E
ESPERA FREQUENTAR OUTRAS ACÇÕES
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A EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA VAI PASSAR A SER UMA COMPONENTE ESSENCIAL DOS PROJECTOS DAS
INSTITUIÇÕES, APESAR DE ESTAS AINDA NÃO O TEREM ASSUMIDO. CADA VEZ MAIS É A PRÓPRIA PESSOA
A GERIR O SEU PERCURSO. HOJE JÁ NÃO SE DISTINGUE O TRABALHAR DO ESTUDAR. ESTAS SÃO ALGUMAS
IDEIAS DEFENDIDAS POR MARÇAL GRILO NESTA ENTREVISTA À REVISTA APRENDER AO LONGO DA VIDA.
UMA CONVERSA EM QUE O ACTUAL ADMINISTRADOR DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN E EX-
-MINISTRO DA EDUCAÇÃO ABORDOU TEMAS COMO A FALTA DE REFERÊNCIAS, O PAPEL DA TELEVISÃO NA
SOCIEDADE, A DECLARAÇÃO DE BOLONHA E O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL POR
PARTE DAS UNIVERSIDADES.

Começo por citar uma frase sua: 

“A educação e a formação dos

jovens de hoje deve transformá-los

em esfomeados de educação

quando adultos”

No fundo é isso. É assustador quando
analisamos a situação da população em
Portugal. É muito grave que só 60% da
população tenha os seis anos de escola-
ridade; é assustador que 80% dos nos-
sos empresários tenham apenas 9 anos
de escolaridade. Mas o que é ainda mais
assustador é que 50% dos portugueses
adultos, quando perguntados sobre os
conhecimentos que têm, acham que não
querem aprender mais nada ao longo da
sua vida. Uma pessoa que abdica de
aprender é uma pessoa que já cá não
anda, porque o aprender é aquilo que
nós fazemos todos os dias de qualquer
forma, quando lemos o jornal, quando
vemos televisão...
Por vezes aprende-se melhor quando se
faz uma leitura informal e o resíduo que
fica é mais forte do que quando se diz
“agora vou estudar aquele documento”.
Uma leitura informal, a que se faz no com-

boio, na praia ou no intervalo, pode ter um
impacto enorme, depende do que você lê,
de como lê, de quando lê e da disponibili-
dade que tem. Somos uma espécie de
livro que se move e vamos captando coi-
sas de vários sítios, captamos de livros, de
episódios da vida, do cinema, do contacto
com as pessoas, do que nos é dito, do que
ouvimos, da televisão, tudo fica cá dentro
e não damos por isso. Há um dia em que
nos confrontamos com uma determinada
situação e somos capazes de resolver, de
racionalizar, e de pensar sobre aquilo com
instrumentos e com ferramentas que
temos em nós e desconhecíamos. 
Isto implica que a pessoa viva com os
olhos abertos e que viva com vontade,
aquilo que as crianças têm, uma capacida-
de para absorver tudo. Era uma felicidade
que pudéssemos ter essa capacidade até
ao fim da vida, de ir absorvendo o que é
interessante. Temos também uma certa
capacidade para deitar fora o que não
presta, acabamos por ter um filtro para as
coisas de que não gostamos.  Quando
uma pessoa pega num livro e vê dois ou
três pontos que já conhece, ou que corre-

laciona muito bem, lê-o num instante e
aquilo encaixa-se. O gosto do aprender é
uma porta aberta, meio caminho andado
para adquirir a informação. 
A escola ajuda, às vezes contraria, mas a
família tem um papel fundamental, é a
peça número um para haver gosto de
aprender, de saber as coisas e de se inte-
ressar. É um mundo de tal maneira vasto
que não podemos querer que as pessoas
possam emitir opiniões sobre todas as coi-
sas. Se compararmos o que é hoje o aces-
so à informação e o que era no tempo em
que eu estudei, nos anos 50, numa cidade
do interior, Castelo Branco, penso: “como
era possível, não tínhamos acesso a
nada?”. 
Sobre o desporto, assunto de que eu
gosto muito. Naquela época não havia
informação, não tínhamos televisão,
havia os jornais desportivos três vezes
por semana. Hoje em dia estamos ata-
fulhados, esmagados pela informação, é
possível ver desporto 24 horas por dia na
televisão. Vamos à Net e temos tudo o
que se possa imaginar sobre desporto.
Mas eu acho que as pessoas não usam,

TODAS AS INSTITUIÇÕES
VÃO FAZER EDUCAÇÃO 
AO LONGO DA VIDA

ENTREVISTA COM MARÇAL GRILO

Entrevista: Rui Seguro # Fotografias: Miguel Baltasar

ENTREVISTA



não estão a aproveitar em todas as ver-
tentes e com todas as potencialidades.
Porque tem a ver com a pessoa em si,
mais do que os meios, são as pessoas.

Mas o que é certo é que a nossa

sociedade lhe dá pouco valor. Em

Inglaterra, por exemplo dão grande

importância aos hobbies; 

em inquéritos para empregos,

perguntam: o que é que você faz

para além daquilo que estuda? 

E valorizam isso. A nossa sociedade

ainda está muito centrada nos

diplomas...

Há aqui questões na vida das sociedades
em que demonstramos algum atraso, no
mau sentido, isto é, ainda não evoluímos
no sentido da valorização dos saberes, por-
que ela implica a avaliação desses mes-
mos saberes. Porque hoje um diploma é
sempre uma porta. Mas aquilo que anda à
volta do indivíduo fora do seu relaciona-
mento com a escola permite-lhe adquirir
conhecimentos de outra forma, formal ou
informalmente, por si só ou acompanhado.
Um autodidacta aprende com os outros,
vai recolhendo saberes, umas vezes usa-
os, outras não. Por exemplo, um emprega-
do bancário: como bancário não utiliza a
maioria dos seus conhecimentos, mas
poderia estar numa área completamente
diferente, a literatura por exemplo. 
Hoje, cada vez mais, o indivíduo põe à
prova as suas capacidades, a atitude, o
comportamento, a liderança, a capacida-
de de coordenação, a iniciativa, o espírito

de sacrifício, a vontade. Às vezes isto é
mais importante do que os conhecimen-
tos que se tem, sobretudo em determina-
das funções. E isso muitas vezes resulta
muito mais fora da escola do que dentro
dela, está muito mais relacionado com a
vida profissional, com o relacionamento
com os outros do que propriamente com
a aprendizagem na escola. 
Se olharmos para uma grande parte de ges-
tores, empresários, pessoas com responsa-
bilidade na administração pública e virmos
a sua trajectória, verifica-se que o que eles
fazem, em termos de conhecimentos, já
não tem nada a ver com o que aprenderam
na escola. Mas a maneira como ele está,
como enfrenta as outras pessoas, a capaci-
dade para resolver situações, isso é que
assenta muito na formação de base que
teve. Um termo hoje muito em foco é o rigor.
O que é o rigor? É a verdade, uma pessoa é
verdadeira ou não é verdadeira, ou cumpre
ou não cumpre, ou é responsável ou não,
assume ou não assume. Isto é que é o rigor,
e isto tem a ver com a maneira como a pes-
soa foi treinada, como foi formada. E isto
não é só o que se passa na escola, passa-
se na escola e na família. O exemplo do pai
e da mãe é muito mais relevante do que o
exemplo do professor, este só se sobrepõe
quando o exemplo do pai ou da mãe não é
de qualidade.
Olhamos para o mundo e perguntamos:
onde estão as referências de hoje? Que
exemplos damos? Os líderes políticos no
mundo? Os grandes heróis? Os grandes
heróis são os heróis da televisão. As figu-
ras do desporto também não são pro-
priamente referências.
Não somos capazes de distinguir o artista
e a sua obra, sobretudo quando ele é um
criador. O Picasso é um artista que admi-
ramos mas que teve uma vida de uma
incoerência total. E isto porquê? Porque o
artista é independente da sua obra, o obra
vale sem o artista, não precisamos ver o
Picasso ou saber quem é o Picasso.
Olhamos para um quadro do Picasso e
gostamos ou não. Isso acontece com mui-
tos escritores, a sua obra vive indepen-
dentemente deles próprios. 
Mas na política não é assim. Os políticos
são as pessoas em quem nós confiamos.
A questão do carácter é fundamental e é
ela que nos traz a ideia de referência.
Olharmos para uma pessoa e sermos
capazes de reconhecer nela um padrão,
uma referência, uma pessoa que apre-

sentamos aos filhos, aos netos, aos ami-
gos. Acho que perdemos grande parte
das referências. Hoje em dia as referên-
cias são os jogadores de futebol, os can-
tores dos rock, os apresentadores de
televisão; basta que se veja quem faz as
capas das revistas.

Como grande apreciador de

ciclismo, o que pensa de Lance

Armstrong?

O Lance Armstrong é diferente. É um ca-
so muito especial. Temos que olhar para
ele de duas maneiras, uma é como ciclis-
ta, é fantástico, faz maravilhas. Outra é
como homem e como uma pessoa extre-
mamente determinada. Olhamos a vida
de um rapaz com 32 anos e verificamos
que este tipo venceu uma doença terrível
e que teve um papel fundamental para
derrotá-la. Canalizou toda a sua vontade
e determinação para essa batalha. Criou
uma Fundação “Life Strong” para anga-
riar dinheiro para as crianças, vendem
uma pulseirinha amarela a um preço sim-
bólico. Ele é uma referência, porque ele-
geu um grande objectivo. Tem uma visão
solidária e virada para aqueles que
sofrem como ele sofreu; está permanen-
temente a falar na doença. Fazia a qui-
mioterapia e treinava bicicleta, para
nunca perder. Aconselhavam-no a beber
cinco copos de água por dia, ele bebia
15! E acreditou sempre. E venceu o can-
cro. Quando estava no auge da doença
teve o maior desgosto, a empresa com
quem tinha contrato achou: “este já não
presta, vamos denunciar o contrato”. Ele
teve um choque brutal. Depois “vingou-
-se” e ganhou seis voltas seguidas. 
Ele é uma referência. A falta de referências
que hoje temos é muito perigosa, vivemos
num mundo excessivamente materializa-
do. O caso português é muito paradigmáti-
co. Há 50% de portugueses que não que-
rem aprender mais, e eu acho que a tele-
visão contribuiu para isso. E porquê? O
êxito que têm os programas de ganhar din-
heiro na televisão. O ganhar dinheiro é
para muitas pessoas uma questão de
sorte, andou a roda e saíram milhões. 

Uma grande aposta na sociedade,

na verdade, é os pais quererem que

os filhos vão para a universidade...

Até é excessiva, porque feita de maneira
pouco pensada. Quando hoje se vê um
jovem que lhe diz: tirei um curso de antro-
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pologia, dizemos: tudo bem. “Agora gostava
de começar a trabalhar.” Como é que se
compatibilizam cursos que, por vezes são
tirados com enorme esforço? Há pessoas
que pagam uma fortuna para tirar um curso
numa universidade privada e quando termi-
nam não se sabe para que é que ele serve.
As pessoas têm de ser reconvertidas, têm
de adquirir outros conhecimentos, se cal-
har têm que fazer outro curso. Agora per-
gunta-se, isto é mau? Não é. É muito me-
lhor ter um taxista com uma licenciatura
em antropologia que um analfabeto. Nunca
tive dúvidas quanto a isso. E dizer que há
um sujeito que é porteiro de um hotel e tem
uma licenciatura em estudos anglo-ameri-
canos? Ainda bem. É melhor do que ser
analfabeto, é sempre melhor. Agora temos
que ver que há um desperdício, o país
necessita de optimizar os seus recursos. 

Relativamente à quantidade de

licenciaturas existentes no país,

estamos ao melhor nível da Europa

na geração com menos de 30 anos e

ao pior na geração com mais de 30.

O país é muito heterogéneo. Tem o me-
lhor e, ao lado, o pior. Mas em tudo. Nos
clubes de futebol, nas lojas, nas univer-
sidades, nos hospitais. Suponho que é
difícil aceitar o que eu digo, mas o país é
todo como o Hospital de Santa Maria. Há
cerca de 14 anos estive aí hospitalizado;
durante um período ia lá diariamente, e
verifiquei que havia serviços fantásticos;
a unidade de cuidados intensivos priori-
tários está ao nível de qualquer país

europeu. No entanto, no mesmo piso
havia uma enfermaria onde ficava com
os cabelos em pé. É esta incapacidade
que temos para melhorar as médias. Em
Portugal temos uma grande dificuldade
de melhorar. 
A Fundação Gulbenkian tem como objecti-
vo puxar pelos picos, não temos capacida-
de para empurrar as médias do país.
Temos é possibilidade de puxar pelos picos.
O que se faz cá não se distingue do que se
faz em Inglaterra. Nós puxamos pelos
picos. A média? A média é muito baixa.

Num dos seus artigos escreve 

“as competências exigidas à

formação universitária deveriam

ser, falar em público, saber fazer

relatórios, gosto pela leitura, saber

trabalhar em equipa”. A pergunta é:

não acha que estas competências

já não são de nível superior, que

qualquer pessoa, numa sociedade

competitiva como a nossa, as deve

dominar?

Isso é o que se devia exigir a qualquer
cidadão que entra na vida activa, que
abandona a escolaridade obrigatória.
Tem é várias nuances. Acho que as pes-
soas deviam ser treinadas para coisas
simples. Há pessoas que são líderes
naturais, qualquer psicólogo que observe
um grupo de miúdos, e os vê a brincar, ao
fim de um tempo diz: aquele tem, aquele
não tem. Há muitas coisas que se trei-
nam, mesmo a própria capacidade de
liderança se treina, as pessoas são trei-

nadas para ser líderes.
Por exemplo, fazer um relatório, não há
uma preocupação verdadeira de a pes-
soa ser posta a observar, a registar e
depois a relatar e a defender aquilo que
escreveu. Fazer um relatório não é só
escrever, implica que se chegue ao fim e
se defenda aquilo que escreveu. Em
Portugal aprende-se muito tarde. 
Eu aprendi verdadeiramente a fazer rela-
tórios em Inglaterra. Em Portugal as pes-
soas fazem uma viagem, uma visita e
depois têm tendência a dizer o que acon-
teceu, falei com aquele, ele disse-me isto,
depois falei com aquele, tive uma entre-
vista com o sr. Manuel, o sr. Manuel tem
uma preocupação assim. Isto não serve
para nada. Isto resume-se a um anexo
com lista das pessoas contactadas. O que
o relatório tem de dizer é quais são as con-
clusões, o que é que se retirou de tudo
aquilo. As pessoas têm de ser treinadas
para fazer isto, ninguém nasce aprendido.
Passa por um processo de aprendizagem. 

Há um tema que gostava 

que comentasse que é a

“Declaração de Bolonha”. 

A Declaração de Bolonha é um documen-
to politicamente muito importante. Orien-
ta a Europa numa determinada direcção
na área educativa para aumentar a com-
petitividade, a comparabilidade e a mobi-
lidade no espaço europeu. Aumentar a
competitividade é a competitividade no
seu conjunto, é ter os recursos humanos
mais qualificados para poder apetrechar

HÁ 50% DE PORTUGUESES
QUE NÃO QUEREM APRENDER
MAIS, E A TELEVISÃO
CONTRIBUIU PARA ISSO. 
E PORQUÊ? 
O ÊXITO QUE TÊM OS
PROGRAMAS DE GANHAR
DINHEIRO NA TELEVISÃO. 
O GANHAR DINHEIRO É PARA
MUITAS PESSOAS UMA
QUESTÃO DE SORTE, ANDOU 
A RODA E SAÍRAM MILHÕES. 
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com imensos anos de prática, e eu não
tinha dúvida alguma que estas pessoas
pudessem fazer mestrados. Estas pes-
soas têm uma formação fantástica. A
Diana Andringa, por exemplo, tinha o 1º
ano de medicina quando foi para a tele-
visão. E fez-se um curso, creio que no
ISCTE; passaram anos até que lhes
fosse possível serem reconhecidos
como podendo ter acesso a um diploma
de mestrado. Acho que as universida-
des têm que ter a capacidade, caso
contrário temos uma coisa que é uma
espécie de uma diplomatite aguda, um
tipo tem um diploma é, não tem diplo-
ma não é. Não é assim, a pessoa sabe
ou não sabe, faz ou não faz, sabe fazer
ou não sabe fazer, e isso implica uma
valorização do conhecimento que é o
informal, o profissional, aquele que é
lateral em relação à própria actividade
profissional mas que é tão enriquece-

dor para a pessoa e que a pessoa pode
testar a qualquer momento.

Para terminar gostava que falasse

um bocado no papel da Fundação

Gulbenkian na área da educação,

em especial na aprendizagem ao

longo da vida.

Acho que o que temos vindo a fazer é
sobretudo dar meios às pessoas.
Apoiamos muito as pessoas, apoiamos
as instituições, mas apoiamos muito as
pessoas. Na formação das pessoas um
dos instrumentos mais importantes é a
bolsa de estudos. A bolsa de estudos,
ao contrário do que se possa pensar, é
ainda o instrumento mais palpável que
permite às pessoas progredir. Depois há
uma outra área que é muito importante,
a dos projectos educativos, em que
fazemos um concurso. Mantemos um
programa que quase passa despercebi-

do mas que tem um grande impacto: um
programa de edições, uma forma de
apoiar os estudiosos, os investigadores,
os estudantes, os professores, em prati-
camente todas as áreas científicas em
que o país é carente. Isso leva-nos a
publicar mais de 70 títulos diferentes
por ano. Funcionamos como uma edito-
ra sem fins lucrativos. Os livros são
subsidiados por nós, sobretudo para
estudantes, o que ainda é a melhor
forma de aprendizagem ao longo da
vida. Falamos de Internet, mas a melhor
forma de aprendizagem à distância e ao
longo da vida é o livro. Fazemos um
apoio que acho que é muito relevante,
que é o apoio às bibliotecas, quer às
bibliotecas da rede pública quer às da
rede escolar. Este ano vamos realizar
um curso para directores de bibliotecas
escolares. Há carências, e portanto
vamos formar directores nessa área.
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Em meados de 2000 a ANOP colocava, pela primeira
vez, para apreciação da Comissão de Coordenação
da Região Norte o programa “Norte Iniciativa” que
apresentava como proposta de trabalho experimen-
tal um sistema integrado de dispositivos de orienta-

ção e informação, de educação e formação, de apoio ao espí-
rito empreendedor e às pequenas e muito pequenas empre-
sas, dirigindo-se a homens e mulheres desempregados e a
pequenos empresários. Articulando-se entre si, estes diversos
dispositivos constituíam como que uma constelação em que
cada um dos seus elementos se encontrava ligado a todos os
outros por caminhos e atalhos que permitiam a quem neles
circulava fazer uma viagem à sua medida fosse apenas no
seu interior, fosse saindo para de seguida entrar, fosse visi-
tando apenas um dos seus dispositivos quer fosse alimen-
tando-se de todos eles. Esta diversidade integrava-se e adqui-
ria a sua unidade na Casa da Iniciativa Local, não como uma
soma de iniciativas e acções mas como uma entidade quali-
tativamente nova que ganhava então um sentido e uma
coerência estratégica de instrumento de intervenção ao ser-
viço do desenvolvimento local e da qualificação do território
onde a Casa da Iniciativa Local estava inserida. 

As duas primeiras edições experimentais dos programas
“Norte Iniciativa” e “Iniciativa Norte” envolveram, no seu con-
junto, 1023 participantes distribuídos pelos distritos de Aveiro,
Braga, Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo.

O conceito “Casa da Iniciativa Local” surge no seguimento e
dando continuidade às experiências desenvolvidas desde
1996/1997 até 1999 no quadro das Oficinas de Projecto. O
modelo de intervenção formativa preconizado pelas OP1 ali-
cerçava-se em três convicções de fundo:
1 – O desemprego emergente era de um tipo diferente daquele

que até aí a sociedade capitalista tinha enfrentado;
2 – Os baixos índices de qualificação escolar e profissional da

população portuguesa e dos desempregados em particular
tinham passado a ser, eles próprios, um factor de exclusão
do mundo de trabalho e, por essa via, da vida social;

3 – Os fenómenos ligados ao desemprego e à exclusão social
tinham passado a fazer apelo por um lado a intervenções
múltiplas e complexas e, por outro, a intervenções de
proximidade em que o território assumia um papel deter-
minante.
Ainda que o fenómeno do desemprego atinja hoje, e à pri-

meira vista paradoxalmente, todos os segmentos etários e

extractos diversificados de activos no que às qualificações
académicas e profissionais diz respeito, a prioridade da inter-
venção deve ser orientada para o “elo” mais fraco, ou seja
para aqueles que não têm mais valias visíveis para disputar o
mercado de trabalho porque não possuem nem escolaridade
nem qualificações profissionais específicas. Neste ponto
somos obrigados contudo a encarar a realidade pondo em
causa a hipocrisia de muitos sectores que advogam como
remédio para este mal a sua ideia de “ Aprendizagem ao
Longo da Vida” partindo do princípio que milhares de
cidadãos são recicláveis e estão prontos, e é possível, num
espaço temporal curto  serem qualificados aguardando-os no
final um posto de trabalho. Esta hipocrisia reinante em muitos
sectores tem conduzido ao desencanto de largos milhares de
trabalhadores violentados pela obrigatoriedade de políticas
de educação/formação em pacote, pelo aprofundamento do
seu distanciamento face ao meio sociocultural onde até há
pouco estavam inseridos, pelo alargamento preocupante das
franjas sociais em estado de pobreza.

A OP e, a partir de 2001, Casa da Iniciativa Local propõe-se
intervir junto dos cidadãos privados de trabalho, com baixos
níveis de escolaridade e sem qualificação profissional tendo
como pano de fundo a convicção de que as necessidades asso-
ciadas a estas intervenções são múltiplas e de carácter com-
plexo onde a  proximidade, logo a dimensão territorial,  assume
um papel determinante. 

São múltiplas porque visam intervenções concertadas em
diversos níveis tais como o acesso à informação-orientação-pro-
vedoria, a certificação escolar por via da validação dos adqui-
ridos ao longo da vida, a reconversão profissional ou a criação
do próprio emprego, a reinserção nas dinâmicas sociais locais,
a apetência por processos de aprendizagem ao longo de toda a
sua vida, etc.

São complexas porque cada sujeito é simultaneamente
objecto e autor de intervenção/transformação. A focalização no
indivíduo como autor do seu processo e da sua vida devolven-
do-lhe o direito de definir o que quer, o que pode e como o vai
fazer apoiando-se nas competências que adquiriu ao longo da
vida e naquelas que precisará de desenvolver ou adquirir, cons-
titui uma via alternativa à tendência normativa e uniformizado-
ra dos grandes números e das médias estatísticas que tem
caracterizado a acção das políticas estatais do emprego e da
formação profissional.

As Casas da Iniciativa Local aceitam o desafio de focalizar

CASA DA INICIATIVA LOCAL
FERNANDA MARQUES, PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE OFICINAS DE PROJECTO (ANOP)
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a sua acção nos indivíduos e nas comunidades
em que estes estão inseridos, de pautarem a
sua actividade pela flexibilidade de
forma a permitir respostas indivi-
dualizadas e de olharem a
sociedade local e as suas insti-
tuições como parceiros estra-
tégicos na procura e na imple-
mentação de soluções inova-
doras e adequadas ao territó-
rio onde estão inseridas. 

A Casa da Iniciativa Local
propõe-se levar a cabo a arti-
culação entre as suas próprias
ofertas e aquelas que lhe são
exteriores e disponibilizadas
pelo conjunto de entidades
que localmente actuam nos
domínios da educação, forma-
ção e orientação/informação.
Neste sentido as CILs fizeram
apelo, desde o momento da sua
implementação, à criação de uma forte e
actuante rede de parcerias que não poderiam
ser encaradas apenas como redes institucionais no
sentido em que a “alimentavam” mas teriam de ser
construídos para a acção sendo o seu compromisso primor-
dial o de potenciar esforços e meios interagindo em prol do
desenvolvimento local. Procura-se assim experimentar até
que ponto é possível numa base local fazer interagir institui-
ções públicas e privadas em prol da qualificação e do empre-
go; trata-se de verificar até que ponto as comunidades locais
têm capacidade e possibilidades de tomar em suas mãos o
poder de determinar recursos, escolher prioridades, racionali-
zar meios e de adaptar à realidade local os meios que cen-
tralmente lhe são disponibilizados.

A Casa da Iniciativa Local procura também ser um espaço
aberto a todos os que procuram meios de apoio à  constru-
ção do seu projecto profissional, à procura de alternativas
profissionais, ao desenvolvimento e aquisição de compe-
tências, à certificação escolar, à criação do seu próprio
emprego, à consolidação do seu micro-negócio, ou que es-
tando privados de emprego procuram apoio para encontrar o
seu caminho. A CIL constrói-se assim tendo como plataforma

ideológica a autonomia e a liberdade
na convicção de que o desenvol-

vimento de ambas na esfe-
ra individual se reflec-

te colectivamente
na construção de
comunidades lo-
cais mais actuan-
tes, mais demo-
cráticas, mais crí-
ticas em suma
mais cidadãs.

Os dispositivos
de intervenção que
as Casas de Ini-
ciativa Local inte-
gram são variáveis
dependendo do
contexto local on-
de estão inseridas,
da capacidade de

intervenção das equi-
pas técnicas e da maturida-

de das redes de parcerias que as
sustentam. Podemos contudo afirmar

que existem três dispositivos base sem os
quais as CIL não existem e que foram testados

em conjunto em todas as iniciativas: a “Agência de
Balanço de Competências”, a “Oficina de Projectos” e o “SAPO
– Sistema de Apoio a Projectos e Organizações” 

Aos três dispositivos acima referidos as CIL agregam hoje,
de forma generalizada, o “Quiosque da Vida Activa”, o “Ponto
de Partida” e a “Comunidade Aprendente”.

A forma como estes diversos dispositivos se organizam e
interpenetram corporizando percursos individualizados não
está pré-estabelecida sendo desenhada à medida das necessi-
dades dos participantes nas actividades. Neste contexto ape-
nas dois sentidos de “circulação” são obrigatórios:
– A “entrada” nas actividades da CIL faz-se a partir do Quios-

que da Vida Activa (denominado até 2002 de Centro de
Recursos)
e

– A frequência das actividades da OP e do Ponto de Partida
implicam necessariamente a passagem pela Agência de
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Balanço de Competências uma vez que o balanço de com-
petências é parte integrante da OP.
Para uma melhor compreensão apresentamos abaixo o

mapa completo de percursos possíveis e também alguns per-
cursos tipo nas CIL.

Percurso tipo I

Este percurso é ca-
racterístico dos partici-
pantes que visam a
criação do seu próprio
emprego e são enca-
minhados para a
frequência da
Oficina de Projec-
tos. Iniciando o seu
processo formativo
na Agência de Balanço
de Competências iniciam de-
pois a frequência da Oficina
de Projectos; na fase posterior,
depois da criação do seu micro-
negócio poderão passar a ser apoiados pelo SAPO para o lança-
mento e consolidação da sua empresa. Em paralelo e simulta-
neamente com as participações
acima referidas eles poderão partici-
par em todas as actividades que lhe
despertarem interesse e forem
desenvolvidas no quadro da
Comunidade Aprendente.

Percurso tipo II

O percurso tipo
II é em tudo idênti-
co ao anterior mas
seguido pelas partici-
pantes do Ponto de
Partida cujo projecto pesso-
al e profissional é o de cria-
rem o seu próprio emprego.

Percurso tipo III

Este percurso é carac-
terístico de alguns pe-
quenos empreendedo-
res que, iniciando a
sua participação na
CIL nas actividades
de consultoria do
SAPO  decidem, pa-
ralelamente ou poste-
riormente, iniciar um

processo de balanço de competências que o poderá conduzir
á certificação de adquiridos escolares no caso de não ter
nove anos de escolaridade. Paralelamente a este conjunto de
actividades o participante poderá ainda intervir e participar
nas iniciativas da Comunidade Aprendente que forem do seu
interesse.

Percurso tipo IV

Este percurso é larga-
mente utilizado por um
grupo de participantes
nas actividades do
SAPO que pode ser
caracterizado gene-
ricamente por em-
preendedores de-
sempregados com
baixos níveis de lite-
racia e que no qua-
dro das actividades
do SAPO identificam
a necessidade de desenvolverem um conjunto de competên-
cias base; o espaço temporal da sua participação nas activi-
dades do SAPO e da OP pode ser simultâneo. O apelo à parti-
cipação em actividades da Comunidade Aprendente poderá
também verificar-se.

Por último é importante determo-nos nos percursos mais
correntes com o exterior da CIL, na articulação desta com as
ofertas sediadas nos parceiros locais.  

1 A Oficina de Projectos passará a ser designada pela sigla OP.
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No âmbito do Programa SÓCRATES, inclui-se a Acção Grundtvig que se des-
tina a fomentar a qualidade, a dimensão europeia, a disponibilidade e a aces-
sibilidade da aprendizagem ao longo da vida através da educação de adul-
tos, na sua acepção mais lata, a promover melhores oportunidades de edu-
cação para pessoas que abandonam a escola sem as qualificações de base
e a incentivar a inovação através de percursos educativos alternativos.
O conceito abrange todas as modalidades de aprendizagem, quer estejam
incluídas no sistema formal, não formal, informal ou autónoma de educação de
adultos e integra quatro sub-acções:

Grundtvig 1 - Projectos de Cooperação Europeia 
Estes projectos têm por objectivo a cooperação entre instituições de diferentes
países europeus:
1. Projectos com vista a melhorar a qualidade e/ou a dimensão europeia da
educação de adultos por outros meios que não os cursos de formação para o
pessoal de educação de adultos (melhoria do conteúdo e da prática da edu-
cação de adultos, melhoria do acesso às oportunidades de aprendizagem
para adultos, melhoria da educação de adultos ao nível dos sistemas e das
políticas,...);
2. Projectos que incidam no desenvolvimento de cursos de formação Grundtvig
para o pessoal de educação de adultos com vista a melhorar a oferta e a qua-
lidade de cursos de formação europeus postos à disposição dos professores,
gestores e pessoal de educação de adultos.

Grundtvig 2 - Parcerias de Aprendizagem
Projectos com vista à realização de actividades de cooperação de pequena
escala entre instituições que exercem actividades no domínio da aprendizagem
de adultos. As Parcerias de Aprendizagem centram-se no processo em si e con-
sistem no desenvolvimento de actividades de cooperação baseadas num ou

em vários temas de interesses comum para as instituições cooperantes promo-
vendo o intercâmbio de experiências, métodos e práticas.

Grundtvig 3 - Bolsas individuais de formação para pessoal
docente de educação de adultos
Visa melhorar a qualidade da aprendizagem ao longo da vida, permitindo que
as pessoas que exercem a sua actividade profissional em instituições de edu-
cação de adultos frequentem actividades de formação até quatro semanas
num dos países participantes no Programa Sócrates, sendo assim incentivados
a melhorar as suas competências profissionais.

Grundtvig 4 - Redes Grundtvig
Estes projectos têm por objectivo reforçar os laços entre os diferentes interve-
nientes no sector da educação de adultos, com vista a uma cooperação assen-
te numa base estável e eficaz e a promover a sua sensibilização para a
dimensão europeia da aprendizagem ao longo da vida a cooperação entre
instituições de diferentes países europeus e podem assumir duas formas distin-
tas:
1. Redes Grundtvig - Redes de grande escala, que constituem um fórum ou uma
plataforma comum de debate e de intercâmbio de informação sobre questões
importantes, de definição de políticas e/ou de investigação na área da edu-
cação de adultos;
2. Seminários Temáticos Grundtvig - trabalhos preparatórios com vista à
criação de redes Grundtvig 4 em áreas temáticas onde ainda não existam tais
redes.

Pode candidatar-se a qualquer uma das sub-acções Grundtvig qualquer insti-
tuição que exerça actividades no domínio da educação de adultos em con-
textos de educação formal, não formal e informal.



AS HISTÓRIAS DE
VIDA ABREM NOVAS
POTENCIALIDADES
ÀS PESSOAS
MARIE CHRISTINE JOSSO MOSTRA COMO AS “HISTÓRIAS DE VIDA” SE TORNARAM UM INSTRUMENTO PARA
PODER AJUDAR AS PESSOAS A TOMAR CONSCIÊNCIA DAQUILO A QUE SE PODERIA CHAMAR, EM TERMOS
SOCIOLÓGICOS, AS DETERMINAÇÕES QUE PESAM SOBRE A SUA MANEIRA DE ESTAR NO MUNDO.
DESCOBRINDO ESSAS DETERMINAÇÕES, ABREM-SE OUTRAS POTENCIALIDADES.

ENTREVISTA COM MARIE-CHRISTINE JOSSO

Pelas suas intervenções sentimos que acredita

essencialmente nas pessoas, no seu envolvimento

emocional com elas. Será consequência da sua

experiência e prática das “histórias de vida”?

É um pouco mais complexo… Tive uma envolvência impor-
tante com o Partido Comunista Francês. Vivemos os aconteci-
mentos da Primavera de Praga em 1968, fizemos leituras sobre
a situação daqueles que chamávamos “países de leste” e tam-
bém me envolvi no movimento de Maio de 68. O eixo das ideo-
logias da época era fazer crer que são as estruturas que fazem
o ser humano. Durante esse período, acreditei sinceramente
que, se conseguíssemos mudar a sociedade, emergiria um novo
ser humano. Constatei que no interior do PCF havia uma certa
exclusão em relação às perguntas sobre o que se passava nos
países de leste. Só tínhamos como resposta que era a ditadura
do proletariado, etc. Tudo o que eu própria vivi no movimento
estudantil mostrou-me que não seriam as estruturas a mudar o
ser humano, mas que a mudança deveria vir das pessoas. 

Houve, portanto, uma inversão. E, a partir desse momento,
comecei verdadeiramente a trabalhar com as pessoas, com a
convicção profunda de que, se cada um de nós conseguisse
evoluir na sua maneira de pensar, na sua maneira de se relacio-
nar com os outros, poderíamos mudar as estruturas. Foi um
momento decisivo para mim. A partir desse instante, as “histó-
rias de vida” tornaram-se um instrumento extremamente rico
para poder trabalhar com as pessoas, de maneira a ajudá-las a

tomar consciência daquilo que se poderia chamar, em termos
sociológicos, as determinações que pesam sobre a maneira de
estar no mundo. Descobrindo essas determinações, podem
abrir-se outras potencialidades às pessoas.

Houve uma evolução política que se confirmou através de
uma prática e reflexão e que, evidentemente, se reconfirmou
com a idade. Também pude constatar que, a partir do momen-
to em que conseguimos falar às pessoas das verdadeiras ques-
tões da vida, há uma abertura: as pessoas são profundamente
sensíveis às ideias que transmitimos e que fazem sentido. 

Nos Centros RVCC, as “histórias de vida” são uma

maneira de se proceder a um balanço. Julgo que, no seu

trabalho, são um meio de formação, um meio de se

aprender mais. Será essa a diferença?

É muito importante que, num primeiro tempo, as “histórias
de vida” permitam às pessoas fazer um balanço retrospectivo
das suas vidas: olhar para todo o caminho percorrido, para os
acontecimentos, as situações, as actividades, as pessoas signi-
ficativas que encontraram.

Este é o primeiro momento. O segundo é considerar nesse
balanço os recursos, os projectos e os desejos que são porta-
dores de futuro. No passado, não há somente as coisas que
ocorreram, há também todo o potencial que cada indivíduo
tem para prosseguir a sua existência no futuro. Para mim, os
dois tempos são importantes, não podemos pensar no futuro
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se não há uma reflexão crítica sobre o
que foi o passado e se não pensamos
também sobre todos os recursos que
acumulámos progressivamente no de-
curso da nossa vida passada, incluindo
também os projectos e os desejos que
deixámos e que constituem potencialida-
des para o futuro. 

No seu livro, faz uma apologia muito

precisa e rigorosa da metodologia

das “histórias de vida”. Ela não pode ser mudada,

banalizada, transformada num fait divers ou voyeur.

Queria saber a importância desse rigor, como é que o

formador pode adquirir essas competências?

Penso que o formador ou professor que acompanha o rela-
to da história da sua formação tem uma função mais difícil que
a do professor clássico, porque somos obrigados a trabalhar no
multidisciplinar. Quer dizer que, na minha própria formação,
não é suficiente eu ser socióloga para fazer este trabalho, pois,
se sou apenas socióloga, vou propor referenciais unicamente
sociológicos. Enquanto acompanhante de um grupo de “histó-
rias de vida”, tenho de ter uma cultura científica muito mais
vasta que a minha disciplina de origem. Ter conhecimentos em

psicologia, em antropologia, em história, em saúde (dimensão
psicossomática). O meu trabalho é alargar em cada caso o
campo das interpretações possíveis. 

Cada vez que trabalhamos sobre um relato de vida, as pes-
soas envolvidas trazem um ponto de vista que, na maior parte
do tempo, pertence a uma disciplina. O meu trabalho é o
seguinte: mesmo do ponto de vista dessa mesma disciplina,
podemos ter várias interpretações em função das diversas
teorias. Para além disso, temos de ter outras leituras que enri-
quecem a interpretação, de maneira a restituir à pessoa todas
as dimensões do seu ser no mundo. Há uma dimensão psico-
lógica, sociológica, antropológica, histórica, etc. 

O meu trabalho é extremamente exigente, pois sou obriga-

AS “HISTÓRIAS DE VIDA” TORNARAM-SE
UM INSTRUMENTO EXTREMAMENTE
RICO PARA PODER TRABALHAR COM AS
PESSOAS, DE MANEIRA A AJUDÁ-LAS 
A TOMAR CONSCIÊNCIA DA MANEIRA 
DE ESTAR NO MUNDO.
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E xiste actualmente uma rede
internacional que se debruça
sobre as «Histórias de Vida e
Formação», em que Histórias de

Vida e a ideia de projecto se desenvol-
vem em torno de dois eixos que intera-
gem entre si: o desenvolvimento do
projecto de conhecimento – o projecto
teórico de uma compreensão biográfica
da formação e, consequentemente, da
autoformação, através das perspectivas
da investigação-formação; o uso das
abordagens biográficas ao serviço de
projectos tais como projectos de expres-
são, projectos profissionais, projectos
de reinserção, de formação, de transfor-
mação de práticas, projectos de vida.

O interesse que as Histórias de Vida
têm suscitado no seio da investigação
nas Ciências Humanas resulta de uma
«reabilitação progressiva do sujeito e do
actor», em que a «hegemonia do modelo
de causalidade determinista que carac-
terizou as concepções funcionalista,
marxista e estruturalista do indivíduo»
vai progressivamente perdendo terreno.

Hoje com a importância que a infor-
mação adquiriu nas sociedades moder-
nas através da ciência e do peso dos
media, adquire especial pertinência o
questionamento sobre o que é o
conhecimento, ou seja, o saber moder-
no. Como diz Finger (1988), «uma infor-
mação não tem significado em si
mesma, para a compreender temos que
lhe dar um significado, temos que a
integrar num saber outro», temos que a
transformar em conhecimento. (p. 13). 

Foi a partir destas reflexões e de inte-
rrogações sobre a natureza de um outro
tipo de saber, sobre o seu valor episte-
mológico e as suas limitações, que estes
investigadores, adoptaram como prática
de investigação social o «método biográ-
fico», uma prática capaz de valorizar esse
outro conhecimento, o das vivências e
das experiências que foram ocorrendo ao
longo da vida das pessoas.

Estudar a experiência e o seu poten-
cial formador exige que se reclame a
respectiva integridade, no seu sentido
holístico e global, rompendo com as ten-

dências formais que se manifestam
através da abstracção e da hegemonia
da organização e da estrutura social, ou
que a reduzem a competências técnicas
ou tácitas. São estas tendências que
acabam por negar a natureza heurística
da própria experiência.

Este tipo de conhecimento construí-
do a partir da experiência é um outro
tipo de saber, mais pessoal e huma-
no que parte habitualmente de
questões como estas: «Como me tornei
no que sou hoje?», «Por que penso aqui-
lo que penso?».

Fazer investigação e formação a par-
tir das Histórias de Vida comporta tam-
bém em si mesmo como valor, o valor
emancipatório do indivíduo. É o que
afirmam os autores de um artigo intitu-
lado «A la recherche de nos filiations»
(1996), que se debruça sobre a prática
das Histórias de Vida levada a cabo
pelos elementos da «Association In-
ternational pour les Histoires de Vie en
Investigation et en Formation (ASIHVIF)».
Segundo este artigo, as opções teóricas

HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO
Texto de Margarida Belchior*
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as estão a contar as suas histórias. Digo,
por exemplo: “é engraçado, eu própria já
não me lembrava que tinha vivido algo
igual”, ou então faço surgir outras recor-
dações que estão mais ligadas ao que
me conta. Há um estímulo à rememori-
zação durante a fase oral, e é por isso
que temos muito cuidado nessa fase.

Também acontece que as pessoas não tenham noção de

que determinadas vivências são potencialmente ricas e

quase as menosprezem. Os portugueses têm o hábito

de achar que certas vivências não são importantes.

Evidentemente. Tudo o que é dito é importante. Não há coi-
sas menores e outras mais importantes. Tudo o que é dito
pode ser trabalhado posteriormente para se descobrir a rique-
za no interior da experiência. Podemos mesmo fazê-lo com os
jovens. Há jovens entre os 20-25 anos que pensam que não
têm nada para nos contar e quando começamos a ouvi-los e a
fazer-lhes perguntas, eles próprios ficam surpresos ao perce-
ber que tinham tanto para contar. Ou então, certas pessoas
dizem: “casei, mas toda a gente casa, tive filhos mas todos
têm”. Não se apercebem da singularidade do que eles vive-
ram, no encontro com o seu companheiro, na vida do casal, na
vida de família com as crianças. O nosso trabalho é dar valor
a tudo, de uma maneira sistemática. É muito importante este
pormenor.

O pós-“histórias de vida” implica um percurso

individualizado pois, no fundo, todas as vidas são

diferentes. Logo, pessoas diferentes, percursos

diferentes. Isso não é difícil de concretizar num

contexto hoje em dia totalmente massificado?

Penso que dá instrumentos às pessoas para terem uma
melhor orientação, para fazerem escolhas que estão mais de
acordo com elas próprias, consoante as tomadas de consciên-
cia que fizeram. Dá-lhes uma maior autonomia de decisão, de
análise da situação, por um lado na escolha das orientações e,
por outro, mesmo durante os cursos, podemos ver que as pes-
soas são capazes de melhor definir os seus interesses e não
somente esperar que o professor lhes explique o que interessa
saber. As pessoas têm as suas próprias perguntas, definem os
seus interesses de conhecimento. Há uma dialéctica muito inte-
ressante entre o que os sistemas educativos oferecem, e, do
outro lado, personalidades que são muito melhor definidas, que
sabem melhor o que querem, o que lhes interessa e porquê,
que sabem para onde querem ir. Essas pessoas podem escol-
her, no interior dos cursos, as temáticas a desenvolver. 

Vemos isso muito bem nas teses de doutoramento e de
licenciatura. De repente aparece a sua própria originalidade,
enquanto que há pessoas que não fizeram o percurso da sua
“história de vida” que vêm procurar-nos, a nós professores, e
dizem: “tenho que fazer a minha tese de licenciatura mas não
tenho nenhuma ideia. Que acha que devo fazer?” A essas pes-
soas digo apenas: “não sei!” Esta é a minha primeira resposta,
talvez um pouco provocadora. “Como querem que eu saiba o
que é interessante para vocês fazerem, não sei absolutamente
nada” Há um momento de espanto e posso perguntar-lhes: por-

que vieram estudar? Querem ter um diploma? Para quê? Qual a
área onde gostariam de trabalhar?” De certa maneira, é uma
parte do trabalho que posso fazer com as “histórias de vida”.
Sou obrigada a fazê-lo parcialmente com essas pessoas, um
frente-a-frente para as ajudar a se autodefinirem. 

Para terminar, uma questão pessoal. 

Vai continuar a trabalhar entre a Suiça e Portugal? 

O meu primeiro contacto com Portugal foi através dos
portugueses exilados na Suiça e na Universidade de Genebra.
Vim a Portugal logo a seguir à Revolução dos Cravos. Há em
Portugal um clima relacional que me toca profundamente.
Penso que há na cultura portuguesa uma atitude profunda-
mente humana, com uma dimensão afectiva que é muito forte
e que me toca.

Pelo lado materno, tenho origens italianas e encontro algo
muito profundo, muito mediterrânico em Portugal. Há também
um aspecto cultural, uma arquitectura magnífica, uma poesia
extraordinária, grandes filósofos e escritores. Fico sempre muito
triste quando, no estrangeiro, me apercebo do desconhecimen-
to total da cultura portuguesa, como se a visão que têm de
Portugal fosse a dos trabalhadores portugueses emigrantes. 

Há uma riqueza fabulosa que, na minha opinião, não é sufi-
cientemente divulgada, explorada, mostrada no exterior do país
Fui muito bem acolhida, com muita amizade. Observei que me
sentia à vontade na cultura portuguesa, e descobri que amava
muito a vossa língua. Há histórias de amor que não se explicam.
Quis aprender o português imediatamente. Pedi às pessoas
com quem trabalhava para falarem em português e, como havia
os da minha geração que compreendiam o francês, ajudavam-
-me a traduzir.

Acho que há uma arte de viver em Portugal que espero não
se perca e que é muito envolvente. 

Que conselho daria para melhor se implementar 

a metodologia das “histórias de vida”? 

O que falta é desenvolver seminários sobre “histórias de
vida” com uma certa regularidade. Já fiz três, é pouco. Seria pre-
ciso que todos os anos houvesse dois ou três.

Tenho um projecto com a escola Fernanda Resende, em ter-
mos de pós-graduação, para um seminário de “histórias de
vida”. Mas há outras pessoas que são capazes de desenvolver
muito mais esta dimensão. Estou a falar das “histórias de vida”
na formação. Talvez a universidade portuguesa tenha ficado
fechada nos seus paradigmas tradicionais, que faz com que se
fale de “histórias de vida”, fique-se contente em ouvir falar…
mas não há envolvência para desenvolver verdadeiramente um
movimento como em França, Itália, Suiça, Brasil e Quebec, onde
há associações nacionais que desenvolvem essas práticas.

O MEU TRABALHO É EXTREMAMENTE EXIGENTE, POIS SOU
OBRIGADA A TER UMA CULTURA MUITO MAIS VASTA QUE A
CULTURA CIENTÍFICA DO FORMADOR CLÁSSICO E QUE
ULTRAPASSA A FRONTEIRA DAS DIFERENTES FACULDADES.
ISSO CRIA, POR VEZES, FRICÇÕES COM ALGUNS COLEGAS.
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Nunca nos pusemos essa questão. Quando
perguntamos se perceberam o que esta-
mos a explicar, a pessoa responderá: Não.
E o que fazemos? Tentamos uma nova
estratégia, mas sempre no mesmo sentido:
vou explicar de outra maneira, vou tentar
outro caminho para compreenderem o que
estou a tentar ensinar-lhes. Mas devemos
pôr-nos a pergunta; como é possível que a
pessoa não compreenda? É muito fácil
dizer que não compreendeu porque não
tem nível intelectual para compreender.
Mas, raciocinando desta maneira, elimina-
mos progressivamente crianças, adoles-
centes e adultos de certas formações, sob
o pretexto que não tinham capacidade de
compreender.

As “histórias de vida” iniciaram-se com
o objectivo de saber o que é a formação do
sujeito aprendiz. Como aprendemos? E
como é que o trabalho, através da história
da nossa formação, nos pode ajudar a ensi-
nar-nos como aprendemos? Esta aproxi-
mação ao assunto tem como objectivo
ambicioso compreender os processos de
formação, de conhecimento e de aprendi-
zagem, do ponto de vista do sujeito apren-
diz. Os processos de formação são, no
fundo, as dinâmicas gerais e globais que
animam as nossas existências e que fazem
com que tenhamos feito um certo número
de escolhas e que nos levaram a ser, pro-
gressivamente, o que somos hoje.

Há aprendizagens que podem ser
extremamente rápidas, há outras que
podem ser longas, mas, independente-
mente do objectivo próprio da aprendiza-
gem, que pode necessitar mais ou menos
tempo, é muito importante conhecer como
aprendemos, como nos desenvencilha-
mos para aprender e, desde o início,
desenvolvemos estratégias para aprender,
para nos ensinar a aprender. 

O trabalho sobre as “histórias de
vida”, sobre o relato da nossa formação,
quando tomamos alguns exemplos de
situações de aprendizagem onde nos
encontramos, permite-nos colocar em
evidência as nossas estratégias de apren-
dizagem. Enquanto professores e forma-
dores é extremamente incómodo fazer
isso, podia ameaçar a nossa maneira de

trabalhar, temos sempre uma estratégia
de aprendizagem a propor às pessoas
com quem trabalhamos, vamos começar
assim, vamos fazer isto ou aquilo, etc. Se
conseguirmos conhecer as estratégias de
aprendizagem das pessoas com quem
trabalhamos, podemos acompanhá-los
melhor em vez de tentarmos impor-lhes a
nossa psicopedagogia.

Um exemplo pessoal

Tenho uma mentalidade de autodi-
dacta. Se estou numa situação em que
sou confrontada com um professor, vou
ouvi-lo para saber o que ele me diz, mas,
em seguida, vou fazer à minha maneira.
Não consigo seguir a metodologia que o
professor me propõe, preciso captar um
certo número de conhecimentos, de
“savoir-faire” e, em seguida, inventar o
meu próprio percurso. É por isso que
sempre fui uma má aluna. Na escola era
terrível, na universidade comecei a respi-
rar, pois na universidade estamos em
situação de autonomia na maior parte do
tempo; temos que desenvolver as nossas
próprias maneiras de trabalhar. Vou
ainda falar-vos sobre alguns apoios de
“histórias de vida” para a compreensão
da formação.

Com toda a convicção e experiência
de 30 anos de trabalho no campo da
educação penso que a formação, do
ponto de vista do aluno, só pode ser
experiencial. Se ela não é experiencial,
não há formação. Haverá tudo o que
quiserem, excepto formação. Todas as
“histórias de vida” nos explicam que só
haverá formação quando houver expe-
riência, e experiência quer dizer uma
dimensão afectiva, uma reflexão sobre
o que foi vivido. Enquanto professores e
formadores, devemos desenvolver pe-
dagogias que ofereçam experiências
possíveis aos alunos com quem trabal-
hamos. Para mim, isso é a transfor-
mação mais radical que poderíamos
oferecer no campo da educação em ter-
mos de pedagogia. Não temos controle,
não podemos obrigá-los a fazer experi-
mentar, mas podemos oferecer contex-
tos que lhes permitem viver experiên-

cias. Isso é fundamental.

Competências genéricas, transversais

“As histórias de vida” permitiram pôr
em evidência que todos nós temos com-
petências genéricas, transversais. No
fundo, sempre as tivemos ao longo da
nossa existência, de contrário não esta-
ríamos vivos e todo o processo educativo
exige que as utilizemos: capacidade de
comunicação, de criatividade e habilida-
de. Finalmente, há três elementos impor-
tantes: há tempos diferentes no processo
de formação, de conhecimento e apren-
dizagem. Estes diferentes tempos são
muito importantes quando temos de tra-
balhar na perspectiva de transformação,
pois eles permitem-nos respeitar o ritmo
de aprendizagem dos alunos, o que
pouco fazemos porque os programas são
concebidos para durar um certo tempo,
para dar um certo dinheiro, para respon-
der a uma certa necessidade. 

O último ponto que gostaria de trazer
aqui é que não podemos esquecer que
temos de aprender a “desaprender”. Vou
contar-vos uma anedota que exemplifica o
que acabei de dizer: No decurso de uma
viagem transatlântica, pedi para ir à cabine
de pilotagem do avião. Quando lá cheguei,
fiquei cerca de hora e meia a vê-los pilotar
o avião. A certa altura perguntei ao coman-
dante o que era mais difícil para eles na
formação contínua, em virtude do desen-
volvimento das novas tecnologias a que
estavam sujeitos. A resposta foi simples e
imediata: “O mais difícil é esquecer”.

Respondi-lhes que só podiam desen-
volver uma parte dos conhecimentos e
ele retorquiu-me: “É muito simples: se
temos problemas, tenho que esquecer
os procedimentos de ontem para ter
imediatamente à disposição os procedi-
mentos de hoje. Caso contrário, morre-
mos todos”.

Acho que este é um exemplo extre-
mamente forte, por mais metafórico que
possa parecer, para nos mostrar que
temos de ser capazes de acompanhar os
outros a “saber esquecer”, pois pode ser
extremamente perigoso não saber “desa-
prender” e de não saber “esquecer”.
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No âmbito do programa de trabalho «Educação e
Formação para 2010»1, aprovado pelo Conselho
Europeu de Barcelona, em 2002, como quadro de
referência estratégico para o desenvolvimento das

políticas de educação e de formação a nível comunitário, tendo
em vista a fazer dos sistemas de educação e de formação na
Europa “uma referência mundial de qualidade, até 201”, o
apoio à cidadania activa, à igualdade de oportunidades e à
coesão social constitui um dos objectivos concretos, conexiona-
dos com uma das três metas estratégicas eleitas pelo Conselho
Europeu de Estocolmo, em 2001, nomeadamente, facilitar o
acesso de todos aos sistemas de educação e formação, à luz do
princípio orientador da aprendizagem ao longo da vida, do
fomento da empregabilidade e
do desenvolvimento das carrei-
ras, bem como da cidadania
activa, igualdade de oportuni-
dades e coesão social 2.

Este programa de trabalho
emergiu da necessidade,
reconhecida pelos chefes de
estado e de governo, de, a par
da transformação radical da
economia europeia, garantir
também a aplicação de um pro-
grama de trabalho ambicioso
para a modernização dos siste-
mas de educação e formação e
de segurança social, com vista
a atingir a grande meta almeja-
da no quadro do Conselho
Europeu de Lisboa, de 2000, vulgarmente conhecida por
Estratégia de Lisboa: conseguir que a União se torne na econo-
mia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do
mundo, capaz de garantir um crescimento económico susten-
tável, com mais e melhores empregos e com maior coesão
social.

Para a consecução daquele objectivo concreto de apoio à
cidadania activa, à igualdade de oportunidades e à coesão
social, atribui-se prioridade à garantia de promoção efectiva da
aprendizagem dos valores democráticos e da participação
democrática de todos os parceiros na escola, a fim de preparar
as pessoas para a cidadania activa.

A resposta a esta questão-chave é premente, dada a sua
conexão, íntima e decisiva, com e para, afinal, a sobrevivência
da própria democracia na Europa. Bastará atentar num facto
recente:

A fraca participação de votantes nas últimas eleições para
o Parlamento Europeu, que se cifrou em apenas 45,5% compa-
rativamente aos 61% alcançados há vinte anos, é susceptível
de ser interpretada como mais um sintoma preocupante do
crescimento, mais ou menos generalizado, da apatia cívica e
política, bem como de sentimentos e de representações sociais
com esta relacionados, nomeadamente de dúvida ou de falta
de confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. A par-
ticipação dos portugueses não constituiu, como se sabe,
excepção a este denominador (quase) comum na Europa. As
tentativas de explicação simplista, à escala nacional, com base
em factores meramente conjunturais, de tipo climatérico ou
lúdico-desportivo, não devem desviar a atenção de causas mais

fundas e porventura bem mais
difíceis de ultrapassar. 

Um pouco de atenção dedi-
cada à vida quotidiana permite
que nos apercebamos, com
alguma facilidade, de que,
conforme alguns estudos, um
pouco por toda a parte, têm
vindo a confirmar, aqueles sen-
timentos emergem sobretudo,
polarizadamente, dos cidadãos
mais jovens e dos cidadãos
mais velhos, podendo condicio-
nar a sua efectiva participação
democrática.

Na perspectiva de muitos,
é também preocupante o
renovado crescimento do racis-

mo, da xenofobia e de outras formas de exclusão social, que
inexoravelmente constituem fontes de custos sociais acresci-
dos.

A sociedade europeia não pode permitir que se cave e apro-
funde o fosso entre os cidadãos – seja qual for a sua idade,
quaisquer que sejam – e as suas instituições democráticas,
locais, nacionais ou europeias.

Torna-se, por isso, premente assegurar a promoção efectiva
da aprendizagem dos valores democráticos e da participação
democrática de todos, a fim de preparar todos os indivíduos
para a cidadania activa, para assumirem e exercerem os res-
pectivos direitos e responsabilidades na sociedade3. 

No início do século XXI, é insofismável a importância dos sis-
temas de educação e formação para a manutenção de socie-
dades democráticas na Europa. À educação formal é atribuído
um papel decisivo no desenvolvimento de conhecimentos e

CIDADANIA ACTIVA:
UMA COMPETÊNCIA ESSENCIAL 
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competências, mas devem ter, igualmente, aproveitamento
integral outras oportunidades de educação e formação ao
longo da vida. Neste contexto, assume renovada oportunidade
a Recomendação (2002)12 do Comité de Ministros aos
Estados-Membros do Conselho da Europa sobre educação para
a cidadania democrática, adoptada pelo Comité de Ministros
em 16 de Outubro de 2002, na 812.ª reunião de delegados do
ministros, de acordo com a qual a formulação e a aplicação das
políticas de educação para a cidadania democrática devem ser
concebidas na perspectiva da educação ao longo da vida,
abrangendo todos os níveis e componentes do sistema educa-
tivo, bem como todos os instrumentos, instituições e organiza-
ções de educação não formal e os instrumentos de educação
informal. Extravasando a tradicional educação cívica, a educa-
ção para a cidadania democrática representa-se como abran-
gendo a aquisição de conhecimentos, atitudes e competências,
numa ampla diversidade de ambientes de educação e forma-
ção ao longo da vida, incluindo o local de trabalho, organiza-
ções profissionais, políticas e não governamentais, actividades
culturais e de tempos livres, bem como os media.

Por isso, desde logo, importa encarar numa perspectiva
mais ampla, não estritamente literal, a referida questão-chave,
no desenvolvimento do programa de trabalho «Educação e
Formação para 2010», alargando a todo o sistema educativo a
prioridade atribuída à educação para a cidadania democrática,
sem limitar esta apenas às escolas. Não se perca de vista que
os objectivos concretos, inscritos neste programa de trabalho,
abrangem todos os níveis e tipos de educação e formação (for-
mais, não formais e informais) e visam fazer da educação e for-
mação ao longo da vida uma realidade. Esta foi, precisamente,
uma das mais importantes recomendações resultantes dos tra-
balhos desenvolvidos no âmbito do grupo de trabalho respon-
sável em matéria de cidadania activa e inclusão, no quadro do
programa de trabalho «Educação e Formação para 2010» (WG-
G)4. Outra recomendação, não menos relevante, foi dirigida
pelo mesmo grupo de trabalho ao grupo de trabalho respon-
sável em matéria de competências básicas e espírito empre-
sarial (WG-B), com o objectivo de a aprendizagem da cidadania
activa ser configurada como competência básica, essencial
para e ao longo da vida, no contexto do desenvolvimento das
actividades deste grupo.

Em matéria de educação para a cidadania activa, afigura-
se ainda imprescindível retomar e concretizar a máxima “apren-
der, fazendo” relativamente às crianças em idade escolar, o
mais cedo possível, ultrapassando uma perspectiva que tem
sobrevivido entre nós, de encarar os menores, em geral, menos
inspirada por aparentes fins de protecção do que por vagos
receios, motivando reais intuitos neutralizadores. Frequente-
mente se incorre no risco de esquecer que essas crianças em
idade escolar são já cidadãos, que, como tal, devem ser consi-
deradas e tratadas, e de que, além da transversalidade da edu-
cação para a cidadania, que já constitui um dado adquirido no
currículo básico e secundário português, importa ainda conce-
ber e pôr em prática formas efectivas de tornar as crianças e os
jovens activa e duradouramente implicados em democracia,
dentro e fora da escola. O que se afigura tanto mais importan-
te quanto se sabe que, na actualidade, a transição para o esta-
do adulto, quase esquecidos os tradicionais ritos de passagem,

passou a constituir o culminar de uma fase de latência social,
de duração cada vez mais alongada nas sociedades desenvol-
vidas, subsidiária da duração da escolaridade, da entrada na
vida activa, da autonomia financeira e residencial.

Na comunicação5 que a Comissão adoptou em 11 de
Novembro de 2003, apresentando uma avaliação intercalar da
realização do programa de trabalho «Educação e Formação
2010», desde o Conselho Europeu de Lisboa de 2000, e que
constituiu o contributo para o relatório intercalar conjunto6 que
o Conselho para a Educação e a Comissão submeteram ao
Conselho Europeu de Bruxelas, em Março deste ano, insiste-se
marcadamente na necessidade de acelerar o ritmo das refor-
mas nos próximos anos e de lograr um envolvimento político
reforçado com vista à realização dos objectivos da Estratégia
de Lisboa. Nesta perspectiva, do nosso ponto de vista, importa
dar a conhecer, a todos os cidadãos, de forma empenhada-
mente mais clara e mais atractiva, a razão de ser e o funciona-
mento das instituições democráticas, e criar reais possibilida-
des, dentro e fora da escola, de aprendizagem da cidadania
activa, apoiando a criação e a divulgação de métodos e de
matérias pedagógicos inovadores, bem como a aprendizagem
de boas-práticas conseguidas a nível nacional e europeu.

* Jurista, director-adjunto do Departamento do Ensino Secundário e perito
nacional, junto da Comissão Europeia, no contexto da implementação do
programa de trabalho «Educação e Formação 2010», em matéria de cida-
dania activa e inclusão. Desempenhou os cargos de subdirector-geral do
Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça e de vice-
presidente do Instituto de Reinserção Social.

1 Cf. http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_
fr.html.

2 Estas decisões do Conselho Europeu tiveram por objecto, respecti-
vamente, o Relatório sobre os objectivos futuros em matéria de educação
e de formação», adoptado pelos ministros da educação, em 2001 
(cf. http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/01/st05/05980f1.pdf), e o
«Programa de trabalho para 10 anos», bem como a respectiva realização,
através do método aberto de coordenação, adoptado pelo Conselho e
pela Comissão, em 2002 (cf. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/educ/69473.pdf).

3 Cf. BÎRZEA, C – Education for Democratic Citizenship, Estrasburgo,
1996, p. 18. 

4 De acordo com o calendário estabelecido, foram criados, a partir da
segunda metade de 2001, grupos de trabalho, congregando peritos de
31 países europeus, agentes das áreas da educação e da formação, bem
como representantes de organizações internacionais e europeias inte-
ressadas, a fim de pôr em prática os treze objectivos comuns do Pro-
grama de trabalho. Esta primeira fase foi necessária para identificar os
temas prioritários, fazer o inventário das experiências existentes, definir
uma primeira lista de indicadores de seguimento dos progressos e con-
seguir um consenso indispensável entre todas as partes implicadas. Com
esta base, a maior parte dos grupos de trabalho coligiu e seleccionou
exemplos de boas práticas a nível das políticas e das estratégias segui-
das nos diferentes países, para posterior exploração.

5 COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO “EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO PARA 2010” A
URGÊNCIA DAS REFORMAS NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO DA
ESTRATÉGIA DE LISBOA (Projecto de relatório intercalar conjunto sobre a
realização do programa de trabalho pormenorizado relativo ao seguimen-
to dos objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa) –
cf.  http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/
doc/com_2003_685-a1_23013_pt.pdf).

6 “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA 2010” - A URG NCIA DAS REFORMAS
NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO DA ESTRATÉGIA DE LISBOA. Relatório in-
tercalar conjunto do Conselho e da Comissão sobre a realização do pro-
grama de trabalho pormenorizado relativo ao seguimento dos objectivos
dos sistemas de ensino e formação na Europa - cf. http://www.europa.eu.
int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_pt.pdf).
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MUSEU DE SERRALVES

Para promover a aproximação entre os visitantes 
e a Fundação Serralves, o seu Serviço Educativo propõe

diversas actividades para integrar o Museu de Arte
Contemporânea, o parque e a casa. O objectivo é sensibilizar e

formar os diferentes públicos, entre eles o adulto, para as
temáticas da arte. “O efeito de estranheza ou rejeição que a arte

contemporânea à primeira vista pode provocar tende a
estimular a curiosidade e o interesse reforçado”, analisa Sofia

Victorino, uma das coordenadoras do Serviço Educativo.   

U ma das peculiaridades do Museu de Arte Contemporânea da
Fundação de Serralves é o de ser, ele próprio, uma obra de arte.
Concebido pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira e inaugurado em
1999, reúne informações e pontos de vista suficientes para justifi-
car uma das actividades realizadas pelo Serviço Educativo, é o per-

curso “Espaços Arquitectónicos em Serralves”. “A ideia, muito mais do que um
monólogo da nossa parte, é procurar um diálogo com o público durante a visita”,
descreve a arquitecta Dalila Gomes, uma das organizadoras desta iniciativa.

Durante o percurso são sugeridas semelhanças entre o contemporâneo museu
de Siza Vieira e a Casa de Serralves, um exemplar típico da arquitectura Art Déco,
concluída em 1940 e com projecto final assinado pelo arquitecto português
Marques da Silva. “No novo edifício temos uma reinterpretação do projecto do iní-
cio do século”, define Dalila. É o próprio Siza Vieira que dá as pistas para desven-
dar algumas das similaridades entre o Museu e a Casa: “Superfícies geométricas,
puras e claras limitações, concentrações de aberturas – todas estas qualidades
esculturais da Casa de Serralves (…) encontram o seu lugar neste novo espaço,
sobretudo o átrio com altura dupla, a cuja memória não foi possível resistir ao
desenhar o novo museu”1. 

Mas a ideia do percurso não é apenas destacar as semelhanças entre os dois
projectos arquitectónicos emoldurados pelo jardim de Serralves. “É também mos-
trar quais devem ser as preocupações de um arquitecto ao projectar um edifício de
carácter público, onde é muito importante que o visitante seja capaz de se orien-
tar, de fazer os seus próprios percursos e descobrir o espaço com uma certa inde-
pendência”, explica Dalila. No átrio, por exemplo, o monitor da visita pergunta às

Texto Maria Ribeiro Fotografias Miguel Baltazar



pessoas quais das duas escadas – uma mais evidente e a outra
discretamente encoberta por uma parede – escolheriam para
subir. Diante da opção óbvia pela escada mais visível, revela-se
que este resultado foi intencional. “Tentamos mostrar essas
preocupações do arquitecto, mas sempre interrogando o visi-
tante sobre a sua reacção a partir do conhecimento que já reu-
niu sobre o espaço.”   

A reacção do público – em geral adulto e bastante hetero-
géneo – aos percursos arquitectónicos é sempre muito positiva.
“As pessoas fazem perguntas, exclamam e ficam muitas vezes
admiradas por mostrarmos certos aspectos sobre os quais, à par-
tida, não conseguiriam tomar consciência se não chamássemos a
atenção”, conta Dalila. “O museu é também todo o espaço arqui-
tectónico. É todo o tipo de emoções, sensações, modos de estar e
descobertas que esse espaço, em si, suscita. Para mim, é impos-
sível dissociar essa experiência das obras expostas”, define Sofia
Victorino. Segundo a coordenadora do Serviço Educativo, há pes-
soas que vão ao museu, entre elas muitos arquitectos, principal-
mente para visitar o espaço arquitectónico. 

Além da primeira leitura

Outra preocupação de Siza Vieira, que se torna evidente
durante o percurso, é a flexibilidade exigida na concepção de
um museu de arte contemporânea dedicado quase exclusiva-
mente a exposições temporárias. “É importante nesse tipo de
edifício pensar também em momentos de descanso, de pau-
sas, porque a visita a um museu é esgotante”, refere Dalila
Gomes. Pausas como algumas das “janelas-olho” existentes no
museu, a projectarem-se sobre o belíssimo jardim de Serralves,
a criar “momentos de evasão, de descanso visual dos tra-
balhos, das obras, daquilo que está na parede”. “Apresenta-se,
assim, a capacidade do arquitecto e da sua equipa de analisar
e dignificar o pré-existente – a casa e o parque – através de um
olhar atento”, acrescenta a arquitecta.

Há exposições em que são os próprios artistas a convocar
para o seu trabalho as referências sugeridas pelo edifício.
“Foi o caso do artista português João Paulo Feliciano, que
interveio sobre as janelas do museu, criando ou despoletan-
do todo um conjunto de novas leituras do espaço”, exemplifi-
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DO PINCEL AO ANCINHO
As actividades propostas ao público adulto pela Fundação
Serralves variam de oficinas temáticas, que reúnem toda a
família, até cursos de jardinagem ministrados por especia-
listas. Sob o nome genérico de “À volta do Jardim, conheci-
mentos e práticas”, foram realizados este ano, entre outros,
cursos sobre ervas aromáticas, técnicas de plantio em
terraços e varandas, identificação de plantas com flores
e/ou folhas aromáticas, identificação e cultivo de flores
comestíveis em sopas, saladas e sobremesas. 
Foram oferecidos oito cursos de arte contemporânea em
2004. Com o título de “Vídeo e arte contemporânea”, um
deles propunha uma “abordagem aos usos artísticos do
vídeo atenta tanto à história como à actualidade”. Outro
tinha por objectivo evidenciar o lugar privilegiado que a foto-
grafia ocupa na arte. 
Os professores são um público-alvo privilegiado pela
Fundação Serralves. Para eles são organizadas visitas espe-
cíficas, com o objectivo de “fornecer informações e
sugestões para a preparação de futuras actividades”.
Anualmente, é realizado um encontro de educadores e pro-
fessores para que as escolas possam planear a sua visita à
Fundação. Nesse encontro são apresentados uma série de
actividades e projectos a serem desenvolvidos com a comu-
nidade escolar ao longo do ano.
Para informações mais detalhadas sobre a programação da
Fundação Serralves, consulte o seu site na Internet:
www.serralves.pt 



cou Sofia Victorino. Nem sempre óbvias, essas referências
são sugeridas aos visitantes através de perguntas: o que
acharam? O que sentiram? “Este é um princípio de Serralves:
a aprendizagem que se faz não é imediatista: a pessoa olha
para um quadro e diz se gosta ou não, e a leitura está feita.
Achamos que há muito mais coisas para ver e analisar a par-
tir desta primeira leitura”, acrescenta Elvira Leite, consultora
do Serviço Educativo.

Muito mais coisas que este serviço, organizado a partir
da criação da Fundação Serralves, em 1989, procura mostrar
através de uma programação diversificada. Num Verão pas-
sado, organizou-se um percurso arquitectónico mais amplo,
com a duração de um dia, abrangendo outras obras de Siza
Vieira na proximidade do Porto, como a Igreja de Santa
Maria, em Marco de Canaveses, as piscinas de marés na fre-
guesia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, ou a Casa de
Chá, na mesma freguesia. Além dos percursos arquitectóni-
cos, são propostas visitas orientadas às exposições e ao par-
que de Serralves. Anualmente, são oferecidos cursos de arte

contemporânea e de conhecimentos e práticas de jardina-
gem. Nas oficinas que são dirigidas à família, realizadas nos
quartos domingos de cada mês, todos, dos pais aos miúdos,
transformam-se em artistas plásticos. Há, ainda, actividades
relacionadas exclusivamente com a formação de professo-
res. “O nosso objectivo é criar uma escola de espectador”,
resume Sofia Victorino.

Oficinas para as famílias

O envolvimento do público nas actividades do Museu de
Serralves seria, segundo a coordenadora do Serviço Educativo,
uma necessidade vital para um espaço dedicado à arte dos nos-
sos dias. “Eu não arriscava responder em nome de todos os
museus, mas no caso da arte contemporânea, não há dúvida que
a sua própria natureza apela a essa ligação às pessoas, à vida,
ao quotidiano”, avalia. “A arte, actualmente, não está num domí-
nio separado, numa espécie de pedestal, como em outros tem-
pos. Isso é visível no tipo de material ao qual os artistas recorrem
e nas preocupações que muitos dos seus trabalhos expressam.”
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Sofia Vitorino e Elvira Leite, do Serviço Educativo do Museu de Serralves
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As oficinas, tanto as temáticas como as dedicadas às famí-
lias, teriam, portanto, a tarefa de demonstrar, na prática, essa
espécie de dessacralização da obra de arte. Sempre relaciona-
das com as obras expostas, elas começam com a apresentação
de uma proposta de trabalho aos participantes, cuja execução
será supervisionada pelos monitores. Os materiais utilizados na
confecção dos objectos são sempre simples e de baixo custo,
como cartões reciclados. “Há uma enorme adesão, e os adultos
ficam tanto ou mais entusiasmados que as crianças”, refere
Sofia Victorino. “Queremos continuar a criar este hábito de pas-
sar momentos agradáveis com a família, estimular a rotina, no
bom sentido.” “A ideia”, acrescenta Elvira Leite, “é familiarizar
as pessoas com as matérias plásticas e as formas de inventar,
incentivando-as a perder o receio de produzir algo que não
tenha uma função.”

Mas esta táctica de aproximação do público à obra de arte
exposta, seja através das visitas guiadas ou das oficinas, não
tem por objectivo simplificar ou amenizar o choque do primeiro
contacto. “Acho que a ideia não é tanto temer que o público não
se sinta acompanhado, porque esse efeito de estranheza que a
arte contemporânea provoca pode ser o ponto de partida para
um interesse reforçado. Uma coisa é a visita esporádica, outra,
e esse é o nosso objectivo, é a continuidade”, diz Sofia Victori-
no. Para ela, os critérios de aproximação de adultos ou de crian-
ças e jovens passam por abordagens distintas. “Enquanto que
em relação às escolas haverá essa vontade explícita de termos

acções com um forte carácter educativo, no caso dos adultos
não ousaria utilizar esta palavra. O nosso trabalho vai no senti-
do de reflectir em conjunto, de partilhar, de abrir perspectivas e
conhecer”, esclarece.

O público adulto tem mais preconceitos que o mais jovem,
principalmente em relação à arte contemporânea. “É a que mais
desafia as nossas expectativas em relação ao que esperar da
arte. Porque, se eu for à igreja, sei o que posso fazer, é de algu-
ma forma familiar; se for ao museu de arte antiga, também sei
que vou ver determinado tipo de pintura ou escultura. Mas a
arte contemporânea é aquela que mais põe em causa con-
venções e ideias pré-concebidas em relação à arte.”

Elvira Leite vai ainda mais longe: “O museu era quase um
templo, era algo religioso. Hoje, está mais parecido com uma
feira. Há pessoas que rejeitam isso”. “Não interessa a ninguém
que haja um divórcio entre o público e a arte”, prossegue. “Não
queremos impor nem converter ninguém. Queremos, sim, abrir
perspectivas, proporcionar momentos de reflexão crítica, mo-
mentos criativos e de diálogo. Desenvolver uma programação
em que cada pessoa sinta que pode encontrar aqui algo que
lhe suscite o interesse, a curiosidade de saber mais; ou, então,
rejeitar, e dizer que não gosta nada de arte contemporânea ou
de museus.” 

1 Álvaro Siza Vieira, depoimento por ocasião da inauguração do MACS, 
em Maio de 1999

NÃO QUEREMOS IMPOR NEM CONVERTER NINGUÉM. QUEREMOS, SIM, ABRIR PERSPECTIVAS,
PROPORCIONAR MOMENTOS DE REFLEXÃO CRÍTICA, MOMENTOS CRIATIVOS E DE DIÁLOGO.

MUSEUS
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Esta abertura é visível em diferen-
tes vertentes, seja na extensão
dos seus conteúdos a novos e
plurais patrimónios (científicos,

técnicos, industriais, virtuais, imate-
riais), seja no prolongamento do museu
pelo território onde se localiza, seja
ainda pela atenção crescente à socieda-
de em que se insere. Este último factor
reflecte-se igualmente no papel concedi-
do à educação nos museus, baseado no
entendimento dos próprios museus
como centros de aprendizagem e de
educação permanente, noção que tem
vindo progressivamente a expandir-se,
não apenas entre os responsáveis e os
profissionais dos museus mas também
junto dos respectivos públicos. Sendo
locais de aprendizagem informal para
pessoas de todas idades, de todos os
níveis escolares e de todo o tipo de inte-

resses, os museus podem desenvolver
(deverão desenvolver) actividades edu-
cativas que ultrapassem os serviços
prestados às crianças e aos jovens inte-
grados no sistema escolar. 

Museu como recurso de

aprendizagem

A esta tendência contemporânea, de
origem anglo-saxónica, a do museu
como recurso de aprendizagem e como
instrumento de educação permanente,
deve acrescentar-se o reforço da relação
do museu com a comunidade onde se
insere, tendência cujo desenvolvimento
tem sido também muito forte nas últi-
mas décadas, e cuja origem podemos
relacionar, entre outras proveniências,
com a museologia francófona e com os
contributos de Hugues de Varine.
Ambas as noções marcam hoje o deba-

MUSEUS E EDUCAÇÃO DE ADULTOS EM PORTUGAL:

TENDÊNCIAS E PRÁTICAS
NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 
E EM PARTICULAR NO NOSSO
PAÍS NA SEQUÊNCIA DA
INSTAURAÇÃO DA DEMOCRACIA
EM 1974, AS MUDANÇAS
OPERADAS NOS MUSEUS
LEVARAM A UMA PROGRESSIVA
ABERTURA DA INSTITUIÇÃO
MUSEOLÓGICA. 

Texto: Clara Frayão Camacho Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus
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ciais e de cativar o envolvimento de
outros públicos, para além dos escolares,
nas suas actividades. Nestes museus
encontramos actividades em que, em
nossa opinião, o respectivo público-alvo
pode ser sistematizado em cinco grupos,
de acordo com as actividades desen-
volvidas:

Actividades dirigidas globalmente ao
público adulto, considerando-o como
“um todo”, assentes em bens culturais
conservados no museu ou em temas his-
tóricos e patrimoniais e incluindo fre-
quentemente uma vertente lúdica na
programação destas actividades. Pode-
mos apontar como exemplos as visitas
temáticas às colecções dos museus ofe-
recidas pelo Museu Nacional do Azulejo
ou aos recursos patrimoniais diver-
sificados dos territórios onde os museus
se inserem, como os percursos temáticos
pedonais e em meios de transporte tradi-
cionais, como é o caso dos passeios em

embarcações fluviais, promovidos pelo
Ecomuseu Municipal do Seixal.

Actividades dirigidas especificamen-
te a grupos familiares, envolvendo desti-
natários de diferentes gerações, seja
num sentido amplo de família, envolven-
do designadamente os avós, seja mais
frequentemente no sentido de família
nuclear. É exemplo deste tipo de activida-
des o programa “Famílias nos museus”,
promovido pela Câmara Municipal do
Porto com a participação de um conjunto
significativo de museus da cidade, entre
os quais o Museu Nacional Soares dos
Reis. Outra actividade dirigida mais direc-
cionadamente ao convívio inter-geracio-
nal é o “Dia dos Avós”, programa promo-
vido anualmente pelo Museu de Arte
Sacra e Etnologia de Fátima.

Actividades dirigidas a segmentos
etários específicos, pré-determinados
pelos museus, sobretudo a idosos e a
jovens. Neste tipo de actividades, em que

o público-alvo é apontado de forma bas-
tante precisa para determinadas faixas
etárias pode ser citado, a título de exem-
plo, o programa “Caminhos do Patri-
mónio” promovido pelo Museu Municipal
de Santiago do Cacém, com sub-progra-
mas destinados a crianças, jovens, adul-
tos e idosos.

Actividades dirigidas a públicos pre-
viamente sensibilizados, interessados e
conhecedores de determinados assun-
tos e matérias abordados pelo museu
ou presentes nas suas colecções. As-
sim, no Museu de Arqueologia e Numis-
mática de Vila Real predominam as
actividades relacionadas com a História
Local, mediante o bem sucedido pro-
grama de tertúlias História ao Café, em
que são abordados temas muito varia-
dos da História e do Património locais,
evocando as antigas tertúlias de tanta
tradição nas terras da província. Já o
Museu de Arte Contemporânea de
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generalizado a tentativa de interpretar os
patrimónios das comunidades envolven-
tes dos museus (sobretudo os locais) e
de os transmitir de forma didáctica a
vários tipos de públicos. Não se pode
também deixar de referir que nos mu-
seus mencionados são detectáveis diver-
sos andamentos e estádios na forma de
abordar e de tratar as questões educa-
tivas, nomeadamente quanto à ampli-
tude conceptual em que nos temos vindo
a situar.

Finalmente salientamos que a inter-
venção dos museus no sentido do dese-
jado alargamento dos públicos é uma

perspectiva de intervenção que procede
tanto do campo da educação e dos res-
pectivos conceitos de “educação perma-
nente”, de “lifelong learning” ou de “edu-
cação de adultos”, como do próprio
campo dos museus, cuja natureza educa-
tiva é – não o esqueçamos - inerente à
própria instituição museológica.

Mudança de paradigma

Na Lei-Quadro dos Museus, aprovada
pela Assembleia da República em 8 de
Julho, a função educativa dos museus é
pela primeira vez consignada num diplo-
ma legislativo com este âmbito, sendo

colocado o enfoque “no respeito pela di-
versidade cultural, tendo em vista a edu-
cação permanente, a participação da co-
munidade, o aumento e a diversificação
dos públicos.” Com este novo enquadra-
mento legislativo e com o referente das
boas práticas promovidas por alguns dos
museus portugueses, que aqui sumaria-
mente exemplificámos, julgamos estar
consubstanciada a mudança de paradi-
gma da educação no museu, o que cons-
tituirá também seguramente um desafio
fulcral para os museus portugueses.

1 A Rede Portuguesa de Museus é um sistema
constituído pelos museus dependentes do
Instituto Português de Museus e das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira e ainda
por museus autárquicos e privados
(associativos, fundações, Igreja), cujas
candidaturas à adesão à  RPM foram
apreciadas positivamente, de acordo com um
Regulamento onde são definidos os critérios,
os quesitos e os parâmetros que definem o
“museu”.

QUALQUER COMUNIDADE É UM BANCO DE SABERES, UNS FORMAIS
E EXPLÍCITOS, OUTROS INFORMAIS OU VIRTUAIS, QUE PODEM SER
ÚTEIS MAIS TARDE OU MAIS CEDO, QUER A UMA DADA PESSOA,
QUER AO CONJUNTO DA COMUNIDADE OU A UMA DETERMINADA
CATEGORIA DOS SEUS MEMBROS
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Odesenvolvimento local
“sustentável”, enquanto
processo dinâmico de
transformação da socie-
dade e do meio, assenta

em grande parte na participação activa e
criativa das comunidades locais. Sem
essa participação, teremos apenas uma
mera execução de programas tecnocrá-
ticos, cuja eficácia depende da combi-
nação conjuntural e efémera de uma von-
tade política e da disponibilidade de
meios financeiros e humanos. Como estes
dois factores – vontade política e meios de
acção – estão estreitamente ligados a
calendários eleitorais, a programações de
curto ou médio prazo e à presença de per-

sonalidades fortes (os leaders), o desen-
volvimento local não participativo não
pode de facto ser “sustentável”.

Contudo, só por si, a vontade de fazer
participar a população, sob a forma de
indivíduos, de grupos ou de associações,
ou mesmo da comunidade no seu todo,
também não basta para garantir que
essa participação seja real e assegurada
no tempo. Isto porque o cidadão médio,
tanto numa democracia como numa dita-
dura, não é considerado como pessoa
adulta, como sendo capaz de assumir a
sua quota de responsabilidade na “coisa
pública”. Admitidos a votar de quando
em quando, frequentemente em candi-
datos que nem conhecem de facto, na

PATRIMÓNIO 
E EDUCAÇÃO POPULAR
A EDUCAÇÃO POPULAR ASSENTE
NO PATRIMÓNIO TORNA-SE, HOJE
EM DIA E NO MUNDO INTEIRO,
UM FACTOR ESSENCIAL 
DO DESENVOLVIMENTO LOCAL,
ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE PES-
SOAS CONSCIENTES DA SUA
FORÇA E DAS SUAS CAPACIDA-
DES DE INICIATIVA 
E DE CONTROLO DO PRESENTE 
E DO FUTURO.

Texto: Hugues de Varine*

MUSEUS
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base de programas e de promessas em
que a memória popular reconhece que
têm muito pouca probabilidade de serem
aplicados tal como foram anunciados,
submetidos em seguida à autoridade
destes eleitos (que representam geral-
mente muito menos de metade da popu-
lação), os cidadãos não têm qualquer
possibilidade de chegar por si mesmos a
desempenhar um papel concreto, seja
para exprimir e fazer adoptar ideias ou
projectos, seja para contribuir para a rea-
lização dos projectos dos representantes
eleitos, e que no entanto lhes dizem
directamente respeito.

Educação e desenvolvimento

Nas sociedades mais desenvolvidas,
onde a grande maioria da população
recebeu um ensino obrigatório, durante
pelo menos dez anos, muitas vezes
seguido de estudos facultativos mais ou
menos especializados, a experiência pro-
vou que os conhecimentos adquiridos
por ocasião da formação inicial não per-
mitiram a essas pessoas investir de uma
maneira rigorosa e permanente para par-
ticipar activamente na produção do seu
próprio futuro e no dos seus descenden-
tes, dentro de um quadro colectivo.
Aquilo a que Paulo Freire chamou de edu-
cação “bancária”, isto é, a acumulação
forçada de conhecimentos segundo um
esquema, conteúdos e métodos defini-
dos de cima para baixo (pelo Ministério
da Educação, por exemplo), tem-se reve-
lado incapaz de formar gerações de
cidadãos responsáveis, excepto quando
tais conhecimentos acabam por coincidir
com a cultura herdada por parte de
alguns dos alunos, aqueles que perten-
cem à mesma categoria socio-cultural
dos decisores do sistema educativo.

Para mais, resta sempre, mesmo nas
sociedades mais “educadas”, uma certa
percentagem da população que passou
ao lado desta educação bancária, quer
se trate de analfabetos, de iletrados ou
de abandonados pelos estabelecimentos
escolares, que nem sequer adquiriram os
conhecimentos formais mínimos para
fazer o seu caminho na vida segundo as
normas da sociedade que os rodeia.
Estes não podem regressar à escola e a
sua única esperança será de entrar num
processo educativo novo, original, adap-
tado aos seus ritmos, à sua cultura viva,
aos seus interesses reais.

A estas duas categorias de público,
que podemos qualificar sumariamente
como “letrados” e “não-letrados”, é
indispensável propor formas de educação
não-bancária, a fim de libertar as suas
capacidades de análise, criatividade, ini-
ciativa e autonomia, que lhes permitam
inserir-se, de forma progressiva e eficaz,
nos processos de desenvolvimento (e,
ainda, para os não-letrados, de encontrar
o seu lugar numa sociedade de cultura
escrita, onde vivem sem se acharem real-
mente integrados).

Têm-se dado diferentes nomes a esta
educação não-bancária: educação infor-
mal, educação de adultos, educação
popular, educação permanente. Cada
termo tem o seu sentido próprio e não se
confunde com os outros, mas pode dizer-
-se que, no que diz respeito à partici-
pação no desenvolvimento, todos partil-
ham um mesmo objectivo, o de libertar a
capacidade criadora da pessoa e de a
levar a ocupar plenamente um lugar de
actor cultural, social e económico, na sua
comunidade e no seu território. Este pro-
cesso corresponde exactamente à noção
de conscientização em Paulo Freire.

Nas linhas que se seguem, falarei
apenas de educação popular, para
sublinhar o que aqui nos interessa, o
facto de que se trata de uma educação
que se destina ao conjunto da comu-
nidade, associando-a e envolvendo-a no
seu todo, com todos os seus membros e
os recursos do território.  
Dos públicos à população

A educação popular para o desenvol-
vimento visa criar ou reforçar a comuni-
dade e o seu controlo sobre o respectivo
território, fornecendo-lhe os necessários
instrumentos para a concepção, expres-
são e formulação de projectos, assim
como para a sua concretização e para a
cooperação interna e externa.

Nesta abordagem, não se pode falar
de públicos específicos, tal como se fala
no ensino clássico ou na acção cultural
e artística. É certo que cada um deve
poder aí encontrar respostas às suas
necessidades próprias, em função do
grau de desenvolvimento pessoal a que
chegou: o analfabeto procurará adquirir,
ao seu ritmo, os conhecimentos de base
que lhe permitam poder ir mais longe de
seguida, o erudito ou técnico pedirá
para aceder ao conhecimento do seu
quadro de vida ou a técnicas que lhe

não são familiares, o imigrante ou o
recém chegado quererá ligar-se ao pas-
sado e às línguas do seu novo quadro
de vida, enquanto os autóctones dese-
jarão valorizar-se graças aos contributos
destes diferentes vizinhos, etc.

A educação popular não visa, portan-
to, apenas a satisfação de “públicos”
específicos; deve, sobretudo, constituir a
fonte de uma cultura comum construída
a partir dos contributos de todos os mem-
bros da comunidade, acrescentando con-
tributos exteriores destinados a ajudar à
integração desta comunidade em comu-
nidades mais largas: regional, nacional,
internacional.

É, com efeito, apenas através do
domínio da sua própria cultura que uma
população pode pretender tornar-se par-
ceiro activo e responsável do seu presen-
te e do seu futuro. As equipas locais da
Associação “In Loco”, que trabalham no
seio das populações no interior serrano
do Algarve, em Portugal, produziram
recentemente um notável trabalho de
síntese e de metodologia, que inclui
nomeadamente a formação para o
desenvolvimento pessoal1. Este trabalho
retoma, actualizando-o, o dos movimen-
tos de educação popular activos na
Europa em reconstrução, após a II Guerra
Mundial. Todavia, na sua prática quoti-
diana, onde geralmente a educação
popular de ontem procurava fornecer
meios de formação ou de animação tra-
zidos principalmente do exterior (forma-
dores, animadores, artistas, conferencis-
tas), os técnicos da “In Loco” procuram,
antes de mais, dentro da própria comuni-
dade os recursos e os materiais da for-
mação.

É de constatar que qualquer comuni-
dade é constituída por sub-conjuntos,
cujos diferentes papeis no desenvolvimen-
to são deveras importantes: os jovens (o
futuro), os idosos (a experiência), as mu-
lheres (a educação no quotidiano e a
gestão da família), os profissionais (qua-
dros da vida cultural, económica e social).
Esta distribuição por papéis e funções na
comunidade é essencial para a organi-
zação da estratégia e do método da educa-
ção popular, em que cada um deve simul-
taneamente dar e receber.

Os recursos do território

A educação popular, tal como o
desenvolvimento no seu conjunto, assen-





de meios mas portadoras de projectos
pessoais.  

Dos saberes

Qualquer comunidade é um banco
de saberes, uns formais e explícitos,
outros informais ou virtuais, que podem
ser úteis mais tarde ou mais cedo, quer
a uma dada pessoa, quer ao conjunto
da comunidade ou a uma determinada
categoria dos seus membros. Estes
saberes podem valorizar-se em tempos
normais ou por ocasião de crises. Os
portadores destes saberes são as pes-
soas-recurso de que falámos acima. Em
França, as Redes de Trocas Recíprocas
de Saberes (“Réseaux d’échanges réci-
proques de savoirs”), em centenas de
lugares, vêm criando laços entre indiví-
duos de origens socio-económicas e
socio-culturais muito diferentes, para
gerar solidariedades activas que fazem
dos seus membros actores imediata-
mente úteis aos processos locais de
desenvolvimento, no interior dos bair-
ros, das empresas, das relações inter-
pessoais.

Dos bens materiais

Tudo o que existe, com duas ou
três dimensões, sobre o território e no
seio da comunidade, pode ser utiliza-
do para a educação popular, para a
observação, o conhecimento do meio,
a análise, a aprendizagem, o consumo,
o controlo da técnica, a identidade, o
conhecimento do passado. A sua prin-
cipal qualidade é ser uma realidade
tangível que multiplica a sua virtude
pedagógica. Organizei pessoalmente,
em vários locais do Norte (Compiègne
e arredores) e do Oeste (Bouguenais,
perto de Nantes) de França, “passeios
de descoberta” do património, desti-
nados a formar militantes e animado-
res do desenvolvimento, oriundos da
população local, levando-os a ganhar
consciência, ao mesmo tempo, dos
materiais à sua disposição e das suas
responsabilidades na respectiva pre-
servação e utilização. Mencionarei
também as exposições participativas e
os inventários participativos, deveras
eficazes, não só para (re)criar a identi-
dade local, mas também para identifi-
car as pessoas-recurso que poderão
tornar-se actores voluntários do desen-
volvimento.

Dos bens virtuais

O mesmo sucede quanto à memória,
tradição oral, costumes, particularida-
des linguísticas, que apelam à imagi-
nação e à sensibilidade e que ilustram
as diferenças entre as pessoas e os gru-
pos, permitindo-lhes fortalecer inte-
racções e cooperações. É o caso, entre
outros, da “Abordagem Bairros” (“Démar-
che Quartiers”), da cidade de Saint-
-Denis (próximo de Paris) ou da compa-
nhia “Samirami Métropole Théatre”, em
Roubaix (Norte de França): a memória
oral dos residentes, via de regra oculta-
da pela vergonha de uns e pelo desprezo
de outros, torna-se um factor dinâmico
de construção da identidade, da vontade
de reagir, de participar na melhoria do
quadro e das condições de vida. No pri-
meiro caso, emprega-se a técnica do
conto colectivamente narrado; no outro,
é a encenação teatral na tradição do
Teatro do Oprimido que serve de veículo
para a expressão pública da memória.

Será apenas quando todos estes
meios se encontrarem inventariados e
mobilizados que se torna necessário
apelar a outros materiais e a outros
meios, importados ou criados especial-
mente “in loco”. Em todo o caso, é de
constatar que o conjunto dos meios pró-
prios da comunidade constitui ao
mesmo tempo o seu património, natu-
ral e cultural, material e humano.   

A pedagogia da educação popular

A educação popular não é nada de
novo, mas, para além de um período ini-
cial de prática militante, manteve-se
vezes demais nas mãos dos docentes,
membros de uma corporação de técni-
cos da pedagogia. A verdade é que os
hábitos dos “clientes” potenciais da edu-
cação popular já não são os mesmos de
há 50 anos. Os não-letrados recusam o
quadro escolar e os constrangimentos
da educação bancária, sobretudo quan-

do o conheceram e dele saíram sem
qualquer bagagem cultural utilizável. Por
seu turno, os letrados não vêem a utili-
dade de uma abordagem que não consi-
dere até certo nível os seus próprios
adquiridos culturais e intelectuais. Para
mais, já não se procura ocupar de forma
inteligente os tempos de lazer, mas
sobretudo aceder a um estatuto socio-
cultural e socio-económico reconhecido
ou adquirir o controlo dos meios de ex-
pressão e de criação, tendo em vista
uma plena participação na construção
do futuro. Em ambos os casos, a procura
das pessoas coincide com a dos agentes
de desenvolvimento e da acção comuni-
tária, que pretendem interagir com acto-
res locais conscientizados e formados.

Esta situação pressupõe a inven-
ção e a aplicação de uma nova peda-
gogia interactiva, em que o educando
terá igual valor e igual contributo que o
educador, podendo este último bene-
ficiar até, por sua vez, da posição de
educando.

É aqui que os recursos culturais e
patrimoniais do território, da comunida-
de e dos seus membros, entram em
jogo, porque irão ser suporte, pretexto e
matéria-prima desta pedagogia. De
facto, cada pessoa, independentemente
do seu estatuto social, possui um patri-
mónio que lhe é próprio e é, ao mesmo
tempo, co-proprietário moral do patrimó-
nio da comunidade a que pertence.
Poderá, assim, aprender a partir de algo
que “é seu”, que conhece como seu ou
como fazendo parte do seu contexto,
algo que vai poder re-conhecer, aprofun-
dar e, por fim, utilizar.

O património (no sentido mais global
do termo, evidentemente, natural e cul-
tural, material e imaterial, reconhecido
publicamente ou desconhecido) vai for-
necer, muito especialmente, à educação
popular os meios de atingir quatro gran-
des objectivos, que são os mais úteis
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A EDUCAÇÃO POPULAR PARA O DESENVOLVIMENTO VISA CRIAR
OU REFORÇAR A COMUNIDADE E O SEU CONTROLO SOBRE 
O RESPECTIVO TERRITÓRIO, FORNECENDO-LHE 
OS INSTRUMENTOS PARA A CONCEPÇÃO, EXPRESSÃO 
E FORMULAÇÃO DE PROJECTOS E A SUA CONCRETIZAÇÃO
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Os guardas dos museus, dos
palácios e dos monumentos na-
cionais foram durante muitos

anos pessoas com um grau baixo de
escolaridade, que se limitavam a um
papel de vigilantes das peças expostas.

Muitos deles, porém, não se limitavam
a ficar durante o dia na função de vigilân-
cia e aproveitavam a passagem dos guias
para captarem o que era dito aos visitan-
tes, liam as legendas das exposições para
ficarem a saber mais sobre as peças que
vigiavam. A Direcção de algumas destas
instituições reconheceu as capacidades
de alguns destes guardas e começou a
solicitar-lhes a execução de outras tarefas
para as quais lhes eram exigidas mais
competências e para as quais, por vezes,
recebiam formação específica.

Para responder às múltiplas e cres-
centes funções que são requeridas pelos
Museus, era fundamental a actualização
das carreiras profissionais. A situação de
carência que, nesta matéria, se verifica-
va em toda a rede nacional era particu-
larmente grave no caso dos museus tute-
lados pelo Ministério da Cultura.

Foi assim criada uma nova carreira
no âmbito do grupo de pessoal técnico-
profissional, cujo conteúdo funcional con-
jugava as tarefas de vigilância e segu-
rança com as de recepção e atendimento
nas lojas. Desta forma, tornou-se possí-
vel adequar e formalizar a prática exis-
tente, dignificando os profissionais, me-
diante a previsão de um conjunto equili-
brado de regras de transição da actual
carreira de guarda de museu para a nova
carreira de vigilante-recepcionista.

Foi possível chegar a um consenso
entre o sindicato e o Ministério da Cultura,
pelo qual os guardas que não possuíssem
a escolaridade obrigatória actual seriam
integrados na carreira de vigilantes-recep-
cionistas se concluíssem o nono ano.

Nesta transição, os Centros RVCC
desempenharam um papel fundamental.
Estabeleceu-se um acordo entre o Ministé-
rio da Cultura e o Ministério da Educação
para que esses funcionários pudessem
aproveitar o Sistema Nacional de Re-
conhecimento e Validação de Competên-
cias (RVCC), criado em 2001, e os cerca
de meio milhar de guardas de Museu ini-
ciaram um processo de reconhecimento e
validação de competências que lhe permi-
tiu obter no final deste processo um certi-
ficado do nono ano de escolaridade.

A partir de uma caracterização da
situação pessoal de cada funcionário, em
termos de escolaridade atingida, for-
mações realizadas e funções profissio-
nais desempenhadas foi feito um dia-
gnóstico da situação e distribuídos os fun-
cionários pelos 6 Centros que, então, exis-
tiam na rede (hoje já estão a funcionar 70
centros), de acordo com a localização
geográfica do local de trabalho e a proxi-
midade de cada Centro RVCC.

Esta intervenção conjunta dos dois
Ministérios foi um sucesso. Aproximada-
mente 90% dos guardas naquela situa-
ção sujeitaram-se a este processo de
reconhecimento e validação de compe-
tências prévias e obtiveram a certifica-
ção do 9º no de escolaridade podendo,
assim, progredir na sua carreira profissio-
nal, demonstrando alguns deles a vonta-
de de continuarem a sua formação.

Ficou demonstrado que o Sistema
Nacional RVCC responde às necessida-
des de qualificação da população activa,
envolvendo e entusiasmando os que nele
participam ao verem valorizada a sua
experiência de vida, pessoal e profissio-
nal, e reconhecidas em termos formais,
pelo Sistema Educativo, as aprendiza-
gens que realizaram em contextos não
formais e informais.

A CERTIFICAÇÃO ESCOLAR
DO PESSOAL DOS MUSEUS

populações locais a criarem uma oferta
de eco-turismo, um método original de
educação popular, visando formar os visi-
tantes no conhecimento e no respeito
pelas culturas que encontram2.

Neste mesmo espírito, os animado-
res do Centro Cultural dos “Viajantes
Irlandeses” (ou “Irish Travellers”, uma
população autóctone de nómadas, que
sofrem preconceitos racistas ou até
graus de marginalização semelhantes
aos que afectam os ciganos da Europa
continental) utilizam sistematicamente o
seu património, largamente imaterial,
para os levar a fortalecer a capacidade
de agirem como cidadãos responsáveis e
a ser como tal reconhecidos.

Conclusão

Como no Brasil e noutros países da
América Latina, talvez com um relativo
atraso no reconhecimento do fenómeno,
a educação popular assente no patrimó-
nio torna-se, hoje em dia e no mundo
inteiro, um factor essencial do desenvol-
vimento local, através da formação de
pessoas conscientes da sua força e das
suas capacidades de iniciativa e de con-
trolo do presente e do futuro; capacida-
des que brotam do conhecimento do res-
pectivo património cultural e natural. Só
podemos lamentar que as instituições
públicas, e em especial os museus e o
conjunto das estruturas de ensino, não
se tenham dado conta ainda da utili-
zação educativa que pode fazer-se do
património, muito para além duma mera
abordagem como instrumento comple-
mentar da educação “bancária”.      
1 “Formação para o Desenvolvimento.

Formação / Inserção Profissional
Territorializada”. Associação “In Loco”,
Fevereiro de 2001. Apartado 158, 8150-022
S. Brás de Alportel. Tel: 289 840 860. E-mail:
inloco@mail.telepac.pt. www.in-loco.pt 

2 “Para as pessoas locais, Ecoturismo significa
um diálogo aberto e contínuo entre os de fora
e os de dentro; ao explicarem aos visitantes
aquilo que são, as comunidades indígenas
descobrem o que realmente são” <em inglês
no original”>.  

* Ex-Director do ICOM, Conselho Internacional
dos Museus. Viveu e trabalhou vários anos
em Portugal, ligado à acção cultural da
Embaixada francesa. Actualmente dirige uma
associação de desenvolvimento local e é
consultor internacional nesta mesma área,
tendo efectuado frequentes missões no nosso
país. 
Contacto: 21360 Lusigny-sur-Ouche, França. 
E-mail : hdevarine@interactions-online.com

O RECONHECIMENTO E A VALIDAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Luísa Cortesão: Reflectir sobre a obra
de Paulo Freire é sempre uma actividade
muito estimulante. É que, embora ele
seja sobretudo conhecido como pedago-
go, uma análise, mesmo que muito
breve, do trabalho que desenvolveu reve-
la de imediato a complexidade, a riqueza
e o grande alcance de toda a sua pro-
dução e intervenção. Creio que se poderá
dizer, logo à partida, que ele foi um filó-
sofo-lutador que descobriu na educação
um campo através do qual seria possível
contribuir para o acesso à cidadania e à
dignidade dos grupos mais desfavore-
cidos. Por isso ele é tão importante para
nós educadores. O chamado “Método
Paulo Freire” é na realidade muito mais
do que um processo inteligente e eficien-
te de alfabetizar, sobretudo os adultos. 

Rosa Soares Nunes: Em 1963, quando
comecei a dar aulas a crianças do então
ensino primário, trabalhava com elas de
dia; quando os pais voltavam do campo,
fazia com eles alfabetização num sentido
muito próximo das preocupações de
Paulo Freire. Mas, nessa altura, o nome
dele era para mim completamente des-
conhecido. Só depois do 25 de Abril, com
a Pedagogia do Oprimido, é que tive con-
tacto com a sua obra. Naquela altura, eu
dizer que conhecia Paulo Freire teria sido
um escândalo. 

Penso que com Paulo Freire, muito
mais que de conhecimento, se trata de
sentir as coisas… Não consigo dissociar
uma coisa da outra. O conhecimento que
ele propõe é um conhecimento sentido. É
a questão da comunicação, do pôr em
comum, que vai depois desencadear a
aprendizagem dialógica, alicerce do cha-
mado método Paulo Freire. Por vezes,
quando as pessoas falam de alfabeti-
zação segundo o método Paulo Freire,
fazem-no com sentido muito instrumen-
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DUAS ESPECIALISTAS NAS IDEIAS DE PAULO FREIRE DEBATEM O

LEGADO E A APLICAÇÃO, HOJE, DO PENSAMENTO DO “FILÓSOFO-LUTA-

DOR”

PAULO REGLUS NEVES FREIRE NASCEU A 19 DE SETEMBRO DE 1921 NO RECIFE,
E FALECEU A 2 DE MAIO DE 1997, EM SÃO PAULO. É HOJE CONSIDERADO UM
DOS MAIORES E MAIS IMPORTANTES EDUCADORES DO SÉCULO XX. NA SUA
PEDAGOGIA, O ACTO DE CONHECIMENTO TEM COMO PRESSUPOSTO FUNDA-
MENTAL A CULTURA DO EDUCANDO; NÃO PARA CRISTALIZÁ-LA, MAS COMO
“PONTO DE PARTIDA” PARA QUE ELE AVANCE NA LEITURA DO MUNDO, COM-
PREENDENDO-SE COMO SUJEITO DA HISTÓRIA. É ATRAVÉS DESTA RELAÇÃO
QUE SE CONSOLIDA A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE. AS SUAS
IDEIAS REVOLUCIONARAM O PENSAMENTO PEDAGÓGICO UNIVERSAL, ESTIMU-
LANDO A PRÁTICA EDUCATIVA DE MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES DAS MAIS
DIVERSAS NATUREZAS. 
A APRENDER AO LONGO DA VIDA CONVIDOU DUAS ESPECIALISTAS A DEBATE-
REM O LEGADO E A APLICAÇÃO DO SEU PENSAMENTO NOS DIAS DE HOJE. LUÍSA
CORTESÃO É ACTUALMENTE PROFESSORA EMÉRITA DA UNIVERSIDADE DO
PORTO, PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DO INSTITUTO PAULO FREIRE DE PORTUGAL
E INVESTIGADORA DO CIIE. ROSA SOARES NUNES É PROFESSORA AUXILIAR DA
FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO
PORTO E INVESTIGADORA DO CIIE.

A EDUCAÇÃO
COMO ACESSO 
À CIDADANIA 
E À DIGNIDADE

PAULO FREIRE
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plia, deixa ver maior, com mais clareza,
mas às vezes deforma, e é preciso estar
atento a isso....

O que é Paulo Freire para mim? É,
como disse já, essencialmente um políti-
co, um militante e um pedagogo. Mas ele
serve-se da pedagogia para a sua inter-
venção sócio-política, para a sua luta
pela dignificação do ser humano. Acho
que para ele a educação é instrumental.
Quando trabalha em educação, trabalha
porque quer contribuir para que aqueles
com quem está a dialogar se aproximem
do estado de conscientização (e é nesse
sentido que é instrumental).

Creio que, por exemplo, se podem refe-
rir nos seus trabalhos dois conceitos cru-
ciais – e é aqui que digo que ele tem muito
pensamento, muita reflexão, muita teori-
zação. Um deles é, por exemplo, o conceito
de cultura (um conceito antropológico de
cultura), e outro poderá ser a questão das
aprendizagens significativas. 

Relativamente ao conceito de cultu-
ra, vou concretizar com um exemplo:
Paulo Freire fez a primeira grande expe-
riência de alfabetização em Angicos, no
Nordeste brasileiro, pouco tempo antes
do golpe de Estado brasileiro. Ele alfabe-
tizou 300 camponeses em 40 horas.
Dessas 40 horas gastou 10 horas, por-
tanto nada mais nada menos que um
quarto, a discutir com os alfabetizandos
questões à volta do conceito de cultura.
Isto poderá parecer estranho. E gastou
este tempo de uma maneira “luxuosa”,
porque foi pedir a Francisco Brennan que
desenhasse um conjunto de quadros.
Dez lindíssimas estampas que corres-
pondem a situações da vida, do trabalho
(e de cultura) daqueles que ia alfabetizar.
Em cada uma das sessões, discutiu com
os camponeses o significado que para
eles tinha aquela situação. Isto só foi
possível e significativo porque essas

estampas correspondiam a situações
identificadas através de uma pesquisa
sobre o tipo de vivências, de problemas,
de valores daquelas pessoas. E era isso
que estava representado nos quadros de
Francisco Brenan. 

Qual era o conceito de cultura que
Paulo Freire tinha por detrás disto? Era o
conceito de que produção cultural é qual-
quer alteração do natural produzido pelo
homem. Para Paulo Freire, tanto há pro-
dução cultural no lavrar de um campo, no
trabalhar da madeira, no varrer da rua,
como a escrever um livro, a compor uma
música ou a pintar um quadro. É pro-
dução cultural uma alteração do natural
feita pelo homem. Quando Paulo Freire
faz esta discussão durante dez sessões
seguidas com os camponeses há depoi-
mentos que evidenciam o efeito deste
trabalho nas pessoas; por exemplo, um
varrredor da Câmara que disse: “Amanhã
vou entrar na Câmara de cabeça levanta-
da, porque sei que sou um homem
culto.” No momento em que uma pessoa

é capaz de dizer uma coisa destas – um
lavrador que diz, “Eu sou um homem
culto porque lavro a terra” – ele, ao alfa-
betizar-se, não vai adquirir humildemente
‘a’ cultura erudita, mas sim um instru-
mento de ‘uma outra’ cultura. Vai numa
posição de segurança interior, de altivez,
não vai, humilhado, beber cultura erudi-
ta. E esta modificação é crucial em ter-
mos de aprendizagem, mas não só: em
termos de criação de condições para
uma consciência crítica da vida, da
maneira como se vive. 

Há outros depoimentos deste género:
pode referir-se um passado em Nova York.
Um homem que, olhando para uma foto-
grafia do bairro em que vive, um bairro
degradado, cheio de lixo diz: “Eu vivo aqui
mas só agora é que vejo”. Portanto, toma
consciência das condições em que vive.
Criaram-se condições de segurança inte-
rior, de compreensão de que se está face a
outras condições de vida e/ou de outra cul-
tura, criaram-se situações de capacidade
de análise crítica da situação em que se

“A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é
aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e homens se
puderam assumir como seres capazes de saber, de saber que sabem, de
saber que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que
ainda não sabem.”

PAULO FREIRE

DIÁLOGO
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diálogo. Talvez se chegue a outro diálogo,
mas parte-se do diálogo. Um das bases
de que Paulo Freire parte, e que está dito
em inúmeros dos seus escritos, é que
todos nós aprendemos uns com os ou-
tros. Não há ninguém que não aprenda
com os outros. Há um episódio lindíssi-
mo, que vem contado num dos livros
dele, que nós às vezes até teatralizamos.
Um diálogo que ele teve com um grupo
de agricultores. Primeiro que tudo os
silêncios são extremamente significati-
vos porque muitas vezes o diálogo é difí-
cil de estabelecer. Se o outro é
demasiadamente oprimido, se está colo-
nizado pelo pensamento do opressor, ele
muitas vezes tem dificuldade de dialogar
em pé de igualdade. Porque o diálogo
implica sujeitos, sujeitos-em-acção. Ele
conta que teve com esses agricultores
uma certa dificuldade, a fase da dificul-
dade em que ele pergunta e não há res-
posta. A certa altura, há um agricultor
que diz: “o senhor é que sabe, o senhor é
que é professor, nós não sabemos”. Aí
ele propõe: “Então vamos fazer um jogo,
mas é um jogo a sério, que é assim: cada
um de nós tem direito a fazer dez per-
guntas, vamos a ver quem vence. Eu vou

fazer perguntas das mais difíceis que
souber e vocês vão fazer perguntas o
mais difíceis que souberem.” E passam
às perguntas. Ele pergunta: “Qual é o
valor epistemoplógico de...?”, e eles de
boca aberta e não respondem. Eles per-
guntam qual o adubo que é preciso utili-
zar em certa circunstância e Paulo Freire
também não sabe. E vai marcando vitó-
rias, uma de cada vez. 

Conseguem-se assim dez situações
em que os agricultores não sabem res-
ponder e outras dez em que ele também
não sabe responder. É a partir dali que
começa a tentar estabelecer o diálogo.
“Vocês sabem umas coisas e eu sei
outras. Vamos ver se agora falamos.” E é
na postura dialógica que Paulo Freire
aposta, e aqui é uma coisa extremamen-
te polémica, é através do diálogo e no
calor do diálogo que às vezes se conse-
gue despoletar no outro a capacidade de
análise crítica das condições em que vive
e a capacidade de ter uma postura de
indignação e de revolta perante essas
condições, e de acção. 

E agora vou passar para a outra parte
– o método de Paulo Freire. O método
Paulo Freire não tem nada de realmente

especial. O que é importante é toda a filo-
sofia que está por trás. Quando traba-
lhou com operários da construção civil,
ele pegou, por exemplo, na palavra ‘tijolo’
em parte porque é uma palavra boa para
alfabetizar, divide-se em ‘bocados’, ti-jo-
lo. Depois podem fazer-se pequenas alte-
rações, experimentar novos sons, etc. Ele
podia pegar em ‘batata’, por exemplo,
mas pegou em ‘tijolo’, pegaria em ‘bata-
ta’ possivelmente se trabalhasse com
agricultores. Isto porquê? Porque ao
mesmo tempo que se trabalha a parte da
aprendizagem técnica, está a utilizar-se
temas, esta é uma matéria que tem para
eles significados e sobre quais poderá
ser interessante desencadear um debate
que tem valor para eles, porque o tijolo é
a matéria-prima com que eles trabalham.
As condições de trabalho poderão vir à
baila. E o que significa o tijolo para ele,
ou para o patrão dele, como é que eles
conseguem o tijolo, o que fazem com o
tijolo e o significado do seu trabalho e a
exploração da mão-de-obra, poderá vir
tudo atrás. Por isso é que eu digo que o
método não é o interessante; o interes-
sante é o que ele faz através do método,
isto é, quais são as reais finalidades que

Conscientização – “É um processo contínuo através do qual o
educando se encaminha para a consciência crítica. Este processo
é o cerne da educação libertadora. Difere do ‘despertar da
consciência’ no sentido que este envolve frequentemente a
‘educação bancária’. Conscientização significa fazer a ruptura
com os mitos prevalecentes para atingir novos níveis de
consciência – em particular, consciência de opressão, de ser um
‘objecto’ num mundo onde apenas os ‘sujeitos’ têm poder. O
processo de conscientização envolve a identificação de contra-
dições na experiência através do diálogo e tornar-se ‘sujeito’ com
outros ‘sujeitos’ igualmente oprimidos – quer dizer tornar-se parte
do processo de mudança no mundo” (Heaney, 1995).

Diálogo/Dialógico/Dialogicidade – Um dos conceitos
fundamentais da Pedagogia do Oprimido. É um compromisso

de construção do mundo através do reencontro de si pela
conscientização que corresponde a uma forma de
reconhecimento do outro e do reconhecimento de si no outro.
Estabelece-se uma relação horizontal de confiança e implica
pensamento crítico e comunicação, sendo um acto de
conhecimento sobre o objecto cognoscível  que mediatiza
educador e educandos (cf. Freire,1999).

Educação Bancária – “No método ‘bancário’ de educação,
educandos passivos recebem depósitos de conhecimento pré-
seleccionado e acabado. O cérebro dos educandos é visto como
um cofre vazio no qual as camadas de conhecimento aprovado
são colocadas. Trata-se de uma prática imobilizadora, reprodutora
e ocultadora da realidade. Esta abordagem é também denomi-
nada por educação ‘digestiva’ ou ‘narrativa’” (Heaney, 1995).

“…reconhecemos os limites da educação, formal e informal, reconheço
também a sua força, assim porque constato a possibilidade que têm os
seres humanos de assumir tarefas históricas.”

PAULO FREIRE
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No IEFP a formação profis-
sional na área das TIC tem
assumido grande relevân-
cia na actividade promovi-

da, reflectindo assim a importância
que esta área tem tido nos últimos
anos, quer devido à dinâmica de
criação de novos empregos especiali-
zados nos sectores directamente liga-
dos às TIC, quer também devido à
importância crescente que a posse de
competências mais ou menos aprofun-
dadas nestas áreas assumiu na vida
profissional e mesmo social das pesso-
as. Na realidade, hoje o domínio de
pelo menos algumas competências na
área das TIC constitui uma condição
nuclear para uma plena (re)integração
social e profissional dos cidadãos na
actual sociedade - e, em particular, dos
activos empregados e desempregados
- sob pena de uma parte da população
tender a ficar excluída dos benefícios
que essas tecnologias nos oferecem,
quer no plano da sua vida profissional,
como no plano da sua vida pessoal.

No quadro das políticas de for-
mação profissional e inserindo-se
estas no contexto mais vasto das cha-
madas políticas activas de emprego
que visam prevenir ou responder aos
problemas do desemprego e que estão
sob coordenação do IEFP, este tem
actualmente um amplo campo de
actuação na área das TIC, estando
actualmente a intervir nas seguintes
“frentes”: 

Promove a formação inicial de qua-
dros qualificados (nível II e III de for-
mação da União Europeia) e altamente
qualificados (quadros intermédios, de
nível IV) para saídas profissionais liga-
das especificamente às TIC, visando
responder às carências de mão-de-obra
existentes nessas áreas. O IEFP dispo-
nibiliza, assim, itinerários de qualifi-
cação profissional para quatro grandes

domínios profissionais: i) operadores e
técnicos de informática, especializados
no desenvolvimento de produtos multi-
média; ii) operadores e técnicos infor-
máticos, especializados designadamen-
te na instalação e manutenção de
redes ou sistemas informáticas; iii) pro-
gramadores; iv) instaladores e repara-
dores de computadores ou de equipa-
mentos audiovisuais (Audio, Vídeo,
Rádio, TV e DVD), assim como técnicos
de electrónica e telecomunicações.

As TIC marcam ainda forte pre-
sença em itinerários de qualificação
dirigidos para outros sectores de activi-
dade e saídas profissionais não direc-
tamente ligados a esta área, mas cujo
perfil de competências exigido para o
exercício destas actividades obriga
hoje a que a respectiva estrutura curri-
cular integre uma significativa carga
horária de formação em TIC aplicada a
esses sectores e saídas profissionais.
Exemplos desta realidade são as for-
mações promovidas pelo IEFP na área
da gestão e administração (e designa-
damente nos itinerários cujas saídas
profissionais são de técnicos adminis-
trativos, técnicos de contabilidade e
gestão e técnicos de secretariado), na
área do comércio e na área da meta-
lurgia e metalomecânica (por exemplo,
para desenhadores de construções
metálicas, operadores de CNC e de
CAD/CAM, etc.).

O IEFP integra sempre nos seus res-
tantes itinerários de qualificação (ou
seja, que conduzem a uma elevação do
nível de formação profissional e, nal-
guns casos, de escolaridade que o indi-
víduo possuía quando entrou para uma
acção de formação) uma componente
de formação em TIC, tendo para o efei-
to em vigor um referencial curricular
nesta área que é aplicado em toda a
sua rede de Centros de Formação
Profissional e que se caracteriza por ter

três níveis de aprofundamento, a que
correspondem cargas horárias de
referência que são diferenciadas: nível
de base – 36 horas, nível geral – 152
horas, nível complementar – 104 horas.
Por esta via o IEFP assegura hoje que,
independentemente das modalidades e
áreas de formação onde as respectivas
acções se desenvolvem, os percursos
formativos que os nossos formandos
realizam permitem salvaguardar siste-
maticamente os seguintes requisitos: i)
nenhum formando sai de uma for-
mação qualificante sem no mínimo ter
adquirido o nível básico de competên-
cias nesta área; ii) esta formação na
área das TIC é desenvolvida em função
da saída profissional do itinerário de
qualificação por ele frequentado; iii) os
níveis de aprofundamento desta com-
ponente curricular em TIC são frequen-
tados pelos formandos em função do
nível de formação profissional a que
tem direito à saída do itinerário em que
estes estão integrados, caso o con-
cluam com sucesso – nível de base,
para os que frequentem acções que no
final dão direito a um certificado de
nível I de formação da União Europeia,
nível geral para as acções de nível II e
nível complementar para as acções de
nível III.

A formação na área das TIC, sobre-
tudo na óptica do utilizador das mes-
mas, tem também assumido um forte
protagonismo na formação continua de
pessoas empregadas e também
desempregadas, sendo estas normal-
mente acções de curta duração (entre
30 e 150 horas) que não dão direito a
uma progressão directa do nível de for-
mação reconhecido que já detenham.
Estas acções que temos vindo a desen-
volver estão a ser estruturadas em
função sobretudo do referencial curri-
cular na área das TIC que referimos no
ponto anterior, uma vez que este inte-
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gra um conjunto de conteúdos curricu-
lares relevantes para uma reciclagem
ou aperfeiçoamento das competências
respectivas que os activos necessitam
para poderem acompanhar a evolução
nesta área.

O IEFP elegeu as TIC como uma das
áreas de formação a privilegiar na for-
mação que estamos a expandir recen-
temente para activos qualificados, em
particular para os desempregados com
licenciatura ou bacharelato que pro-
vém de cursos superiores com particu-
lares dificuldades de transição para o
mercado de trabalho, numa perspecti-
va de por essa via permitir a sua espe-
cialização em alguns domínios especí-
ficos nesta área onde estão diagnosti-
cados deficits de mão-de-obra qualifi-
cada, potenciando assim a colocação
profissional destas pessoas.

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º
140/2001, de 24 de Abril, que criou o
Diploma de Competências Básicas em
Tecnologias da Informação e da
Portaria n.º 1013/2001, de 21 de
Agosto, que veio fixar os critérios de
credenciação das entidades que confe-
rem este diploma, assim como o mode-
lo e o sistema de emissão do mesmo e
demais requisitos e formalidades
necessária para a sua obtenção, o IEFP
é uma das entidades credenciadas
para este efeito, (Cf. Despacho n.º
1110/2003, de 26 de Dezembro, publi-
cado no Diário da República n.º 15 de
18 de Janeiro). Neste contexto, o IEFP
passou a poder emitir este diploma,
podendo concedê-lo a todos os seus
formandos que concluam com sucesso
o referencial curricular na área das TIC
que está actualmente em vigor e a que
nos referimos na alínea c) e ainda a
outros utentes do IEFP - e, em particu-
lar, dos centros de formação profissio-
nal e centros de emprego - que preten-
dam aceder a este diploma, bastando
para o efeito realizarem com sucesso o
exame exclusivamente prático previsto
na legislação supra-citada e que visa
provar o domínio das competências
básicas nesta área. 

Neste último caso, se o candidato
não for aprovado nesse exame, o Centro
de Formação Profissional propor-lhe-á a
frequência de uma acção de formação
tendo como referencial o nível básico do
referencial curricular na área das TIC

que estamos a aplicar na generalidade
da formação que promovemos, de modo
a que este possa adquirir as competên-
cias que depois lhe permitam ter acesso
a este diploma.

Implementação 

de espaços internet no IEFP 

Atendendo às responsabilidades e
atribuições do IEFP em matéria de for-
mação e certificação profissional no
âmbito das TIC, importa criar as con-
dições necessárias para contribuir para
a sociedade do conhecimento, designa-
damente na formação e certificação de
competências e na promoção de aces-
sibilidades, tendo em vista o acesso à
Internet pela população em geral.

Como medida prioritária, foram
criados Espaços Internet de acesso
público na rede de Centros de
Formação Profissional de Gestão
Directa do IEFP, bem como em 13
Centros de Formação Profissional de
Gestão Participada, tendo em vista
criar as condições que permitam uma
maior socialização dos cidadãos às
Tecnologias e Informação e à Internet.
Para este efeito, o IEFP, sob a coorde-
nação do Departamento de Formação
Profissional, apresentou uma candida-
tura ao POSI - Programa Operacional da
Sociedade da Informação.

São destinatários destes Espaços
toda a população, estimulando o
desenvolvimento de “Uma Sociedade
da Informação para Todos” e o comba-

te da info-exclusão, para todos os
estratos etários e sociais. Com efeito, o
funcionamento dos Espaços Internet
deve ser capaz de criar dinâmicas que
cheguem a todos, designadamente a
população adulta desempregada, sem
prejuízo da resposta aos que mais de
imediato se sentem atraídos pela sua
utilização, como é o caso dos jovens.

Neste sentido, os espaços ofere-
cem um leque alargado de respostas
no domínio das TIC, designadamente:
acesso à Internet pela população for-
mação no âmbito das TIC nas modali-
dades de formação inicial e contínua
reconhecimento, validação e certifi-
cação de competências básicas em
tecnologias da informação, nomeada-
mente através da emissão do Diploma
de Competências Básicas formação no
âmbito das tecnologias de e-learning.

Para assegurar o seu funciona-
mento e animação, estes Espaços são
dotados de computadores com ligação
à Internet e dispõem de pelo menos
um animador e/ou formador que tem
como funções: dar apoio técnico e
logístico aos utilizadores do espaço,
inscrever e efectuar os exames aos
candidatos do Diploma de Com-
petências Básicas em TIC, realizar a
gestão e manutenção das instalações
e equipamentos, organizar acções de
formação em TIC e sessões de escla-
recimento e divulgação dos Espaços
Internet.
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NÃO É UMA RECEITA MUITO ORTODOXA, MAS TOCAR BOMBOS COM OS MIÚDOS DO
TOCÁ RUFAR TEM PROVOCADO ALGUMAS PEQUENAS REVOLUÇÕES NA VIDA DE
MUITAS PESSOAS. CONVERSÁMOS COM UMA DELAS, ALEXANDRA AMORIM, DE 43
ANOS, E COM UM DOS IDEÓLOGOS DO PROJECTO, RUI JÚNIOR, PARA CONHECER
MAIS DE PERTO UMA ANTIGA TRADIÇÃO QUE TEIMA EM NÃO ENVELHECER.

O SOM 
QUE A UTOPIA
TEM

Texto Maria Ribeiro Fotografias Miguel Baltazar
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C omo alguns outros pais, Alexan-
dra Amorim foi arrastada pelos
filhos para os levar a tocar bom-
bos no Tocá Rufar. A sua expe-
riência como mera espectadora

durou pouco: bastaram algumas audições
para a encontrar ao lado de Ricardo, então
com 9 anos, e Rita, de 13, a bater nos tachos
e panelas. Ela transformara-se na mais
“nova” “rufina” da turma dos iniciados – os
aprendizes que, durante um ano, se dedicam
à tarefa de arrancar sons harmoniosos de um
tambor. “De início, achei que não poderia par-
ticipar porque não tinha idade para isso, mas
abriram-me os braços e eu entrei para a
orquestra”, relembra. 

Um ano depois dos primeiros acordes,
Alexandra considera que a sua vida mudou
– para melhor. No Tocá Rufar, Ricardo, que
é hiperactivo, foi induzido a integrar-se ao
conjunto para não destoar. “Ele não pode
ser o elemento que está de fora, precisa de ter muito mais
atenção e concentração”, comenta. O seu relacionamento
com a filha adolescente também foi beneficiado pelo con-
tacto mais próximo, proporcionado por uma actividade
comum. “Actividade em que uma não sabe mais do que a
outra, em que muitas vezes é ela que me ajuda a resolver
situações.”

Mas não foi apenas em relação aos filhos que a vida de
Alexandra melhorou ao integrar-se ao Tocá Rufar: “Fez-me
relembrar muitos dos princípios pelos quais tentei reger-me
durante toda a vida, este respeito pelo próximo, este serem
todos diferentes e todos iguais. Não tenho medo de envelhecer,
e acho que estou a envelhecer bem no contacto com os miú-
dos”. 

Todos iguais 

A análise que Alexandra faz da sua
experiência na orquestra dos bombos não
soa estranha a Rui Júnior, director do Tocá
Rufar. “O motor do projecto é uma ideo-
logia, uma forma de estar na vida, em que
podemos praticar o bem, tentar ser mais
justos, vencer as nossas incompetências
em termos de comunicação geracional”,
avalia. Por isso, descrever o Tocá Rufar
como “a orquestra dos miúdos que tocam
bombos” seria uma forma superficial de
interpretá-lo. “Eu e muitas pessoas acha-
mos que os princípios se mantêm até ao
fim da vida. É possível não envelhecermos,
não estagnarmos. Não quero degradar-me
como a generalidade dos seres humanos.
Essa é a ideia que nos motiva.”

Uma ideologia que se materializa em
muitas das normas escolhidas para reger
o trabalho quotidiano do Tocá Rufar, entre

as quais o uso obrigatório do fardamento pelos rufinas. O objec-
tivo é encobrir as diferenças sociais e culturais dos integrantes
das dez orquestras criadas de Norte a Sul do país, com ramifi-
cações em Malta, Londres, e Liverpool. “Com a farda, somos
todos iguais: não há cor, não há credo, não há rico e pobre, e
também não há idade”, confirma Alexandra.

É esta massa humana, uniforme e disciplinada, que cons-
truirá o som único de centenas de bombos a rufar em simultâ-
neo. “É o fenómeno do uníssono, que dá uma satisfação e uma
desconcentração do ego, muito terapêuticas”, explica Rui.
“Estás uma hora a tocar em uníssono, com o resto da orques-
tra, e é como se tivesse passado apenas um minuto da tua vida.
O teu ‘eu’ deixou de existir, fazes parte de um ‘eu’ colectivo, e
sentes-te bem.” Essa mais-valia poderia chamar-se magia,
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Uma história exemplar

RUI JÚNIOR costuma contar uma história que
ilustra bem o que é o Tocá Rufar e os efeitos que
provoca no comportamento dos jovens. Era o
início do projecto, quando estavam a formar uma
orquestra de 300 componentes para apresentar-
se no palco da Praça Sony, na Expo 98. Havia
entre os inscritos o Adelino, “um jovem muito
agradável, muito amável, mas que lá fora, na
sociedade, era uma peste”. Ele e um colega,
provenientes de um bairro social, já estavam na
fase de desistir da escola, destruir e roubar. “Era
um aprendiz de gangster”, avalia Rui.
Nos ensaios da orquestra para a apresentação
na Expo 98, a dupla fazia-se acompanhar por
amigos que não integravam o grupo e roubavam
t-shirts e lanches para eles. “Sabíamos disso,
mas nunca dissemos nada. Até valorizámos o
Adelino, levando-o à gala na televisão”,
relembra. “Ele manteve-se durante quase dois
anos na orquestra sendo um marginal.” Quando
se foi embora, meteu, um pouco à força, o irmão
mais novo no Tocá Rufar, e nunca permitiu que
ele faltasse a um ensaio sequer. “É aqui que vais
aprender a ser um homem”, dizia ele.
Isso passou-se em 1998. Actualmente, Adelino é
um jovem trabalhador, que conseguiu superar um
percurso negativo, e o irmão, Milton Moura, é a
estrela da companhia. Por isso, quando alguns
familiares dos “rufinas” sugerem que não se
deveria admitir a presença de alguns rapazes no
Tocá Rufar, por serem má companhias para os
seus filhos, Rui conta esta história. Diz que se o
jovem possuir uma educação sólida não será
prejudicado, pelo contrário: a diversidade
existente só pode ajudá-lo a adquirir outro tipo
de sensibilidade, estar mais pronto para
entender a vida.
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segundo Rui, que é algo difícil de descrever, impalpável, mas
que nos faria “estremecer”.

Custos da igualdade 

Manter o ideal igualitário do projecto implica não cobrar jóia
aos seus 5700 sócios, dar aulas de percussão gratuitas, forne-
cer refeições aos miúdos em viagens internacionais e passeios
locais ou manter um autocarro alugado que vai a Loures todos
os sábados buscar quatro participantes para os ensaios. “O pro-
jecto é muito difícil em termos financeiros porque tudo é gratui-
to”, diz Rui.

Para mantê-lo, junto com Fernando Molina e Sandra
Guerreiro, os outros dois que integram o seu núcleo duro, orga-
nizaram uma estrutura sofisticada e quase auto-suficiente, que
inclui uma associação, a Associação dos Amigos do Tocá Rufar,
e um Centro de Artes e Ideias Sonoras. São eles que asseguram
tarefas que vão da contabilidade ao grafismo, da divulgação
dos eventos à construção dos instrumentos. Os recursos finan-
ceiros provêm dos espectáculos e das oficinas de percussão, a
funcionar actualmente em quase 50 escolas.

Um protocolo com a Câmara do Seixal, onde fica a sede do
Tocá Rufar, garante 400 oficinas por ano, e ainda há as contra-
tações realizadas pela Câmara de Lisboa. “Conseguimos duas,
três orquestras a actuar em simultâneo e ocupamo-nos da
divulgação, para não sermos uma associação vítima das carên-
cias do sistema”, explica. O projecto não recebe qualquer apoio

dos ministérios da Educação e da Cultura.  

Actividades para adultos

Entre as actividades geradoras de recursos, há uma desti-
nada exclusivamente aos adultos. São as acções de formação
realizadas pelos monitores do Tocá Rufar, no interior das empre-
sas, para centenas de funcionários. O método é simples: depois
de dividir os participantes em grupos menores, em que são
transmitidas as noções básicas da percussão, torna-se a agru-
pá-los para que exibam em conjunto os conhecimentos recém-
adquiridos. Os resultados apresentados até agora, segundo Rui,
têm sido excelentes: “Quando o gestor máximo de uma empre-
sa se encontra com a telefonista a tocar bombos, dilui-se uma
série de tensões e de barreiras de comunicação”, exemplifica.
“As pessoas deixam de tratar-se mecanicamente. O contacto
torna-se mais personalizado porque tiveram uma experiência
comum que foi agradável”. 

Não terminaram aí as experiências destinadas a adultos. Já
estacionaram em frente à sede do Seixal pelo menos três auto-
carros repletos de candidatos a “rufinas” da terceira idade.
“Para essas pessoas, tocar bombo é a coisa mais natural do
mundo, não há qualquer estranheza. Toda gente sabe tocar o
malhão e a chula”, diz Rui. O mesmo não aconteceria com os
mais jovens, que pouco conhecem dos grupos tradicionais de
bombos, como os zé-pereiras, do Minho, que ainda somam
cerca de 200, mas têm vindo a desaparecer em várias locais.
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Apesar de não haver qualquer restrição à participação dos
adultos nas oficinas e orquestras do Tocá Rufar, que ninguém
se engane: o projecto é destinado aos jovens e os seus inte-
grantes são cada vez mais novos e mais preparados. “Talvez
como resultado do nosso trabalho nas escolas, já se vê miúdos
com 10, 11 anos que vêm quase prontos para entrar na orques-
tra. Os professores ficam abismados com a capacidade deles:
como é que tão novinhos conseguem tocar tão bem ou melhor
que a geração anterior, que correspondia a jovens de 15, 16
anos.”    

Bons resultados

Pode participar-se no Tocá Rufar com qualquer idade, mas é
só a partir dos 6 anos que, em termos logísticos, a equipa da
sede se responsabiliza por tomar conta dos miúdos. Com
menos idade, recomenda-se aos pais que os acompanhem. Nas
escolas, as oficinas de percussão também são dadas na pré-pri-
mária, para crianças a partir dos 2 anos. O percurso normal de
um “rufina” começa na turma dos iniciados, sem idade defini-
da, onde, durante cerca de seis meses a um ano, os recém-che-
gados adquirem a técnica básica que os habilita a integrar a
orquestra. São três horas de treino semanal.

Ao ingressar numa delas, os novatos são logo enviados aos
“leões”, isto é, participam de alguma actividade pública, para
aprender a vencer as dificuldades e o nervosismo iniciais. O
supra-sumo do Tocá Rufar, o sonho de todos os “rufinas”, é a

companhia Wok, uma formação profissional com apenas dez
integrantes, que mistura a música dos bombos com teatro,
dança e efeitos visuais. 

De qualquer maneira, sejam artistas do Wok ou “rufinas” ini-
ciantes, o facto é que os miúdos adoram o Tocá Rufar. Há vários
testemunhos de pais a relatar a mudança dos filhos depois que
começaram a tocar bombos, com reflexos não só no comporta-
mento em casa como no rendimento escolar. As notas sobem,
na mesma proporção em que o relacionamento familiar se torna
mais fluído. Rui aponta algumas razões para esses bons resul-
tados: os efeitos terapêuticos provocados por uma forma de
expressão primária. “Provocar som é uma coisa natural, é como
respirar”, avalia. 

De qualquer forma, há mais especialistas debruçados sobre
o fenómeno. De 1996, quando Rui foi convidado a apresentar o
espectáculo de bombos que deu origem ao projecto na Expo 98,
até hoje, o Tocá Rufar motivou três teses de Mestrado e tornou-
se objecto de estudo de vários psicólogos e psiquiatras.

Rui Júnior não se espanta, pelo contrário: garante que pre-
via a dimensão que o projecto ia tomar. O seu sonho, para os
próximos 50 anos, é transformá-lo numa espécie de Casa Pia no
sector das artes e espectáculos, uma fundação com ensino pro-
fissional de qualidade. “A maior parte dos humanos desistiu da
utopia com aquele discurso de sempre: veja lá que ele é novo,
mas isso depois passa. Eu acho que não. Acredito na moral, no
bem-fazer. Acredito na utopia.”
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Alexandra Amorim foi arrastada 
pelos filhos para tocar bombos 
no Tocá Rufar








