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Mais um número da Aprender ao Longo da Vida com um atraso significativo
na sua publicação, pelo que desde já pedimos desculpa. As dificuldades
têm sido enormes, mas esperamos em breve assegurar os apoios que nos

garantam uma periodicidade muito mais regular. Até lá, vamos continuar a lutar,
número a número.
O dossier que agora apresentamos centra-se no consumo, hoje um eixo central da
vida das sociedades e o motor de uma economia de “tipo bicicleta”, que só se
equilibra quando está em movimento. A tendência forte dos últimos tempos vai no
sentido de, apostando numa publicidade poderosa e omnipresente, provocar um
sentimento permanente de carestia, de novas necessidades, da convicção de que
mais e maior serão sempre o melhor. Provoca-se assim uma real “deslocalização”, em
que a busca da realização pessoal e da felicidade é sempre projectada para o exterior,
para os estímulos e as satisfações que se encontram à venda, sejam artefactos ou
produtos culturais, sejam lazeres, prazeres, tratamentos, medicamentos, substâncias
calmantes ou estimulantes... Nesta corrida para a frente, aparentemente sem fim e,
portanto, insustentável, em que os “cidadãos” se reduzem a “consumidores”, é
fundamental parar para pensar criticamente e para encontrar motivos e meios de
contenção e de equilíbrio. Por isso, mais do que nunca, as questões relacionadas com
o consumo constituem, sem qualquer dúvida, um dos temas que faz apelo a uma
educação permanente, que permita às pessoas conhecerem todos os impactos –
sociais, ambientais, pessoais e até políticos - da actual onda consumista e tomarem
em consciência novas decisões sobre o seu modo de vida. Com efeito, o consumo nos
nossos dias pouco tem a ver com a satisfação das nossas necessidades primárias e
essenciais. O nosso mundo parece transformar-se num supermercado e é óbvio que
adquirir mais e mais não é caminho nem para a cidadania, nem para o desen-
volvimento pessoal. É evidente que ninguém pode ser cidadão de um “mercado”. E,
como já dizia Óscar Wilde, há duas grandes razões para fazer as pessoas infelizes:
uma é desejarem qualquer coisa que não possuem, a outra é finalmente obterem
essa coisa...
Umas linhas finais para informar que, a partir deste número, deixarei de ser Director.
A poucos dias de ocupar uma novo cargo, com responsabilidades de gestão num
serviço público, considerei mais curial suspender tais funções, embora seja por
demais evidente que continuarei um “militante” da Educação de Adultos e, como tal,
um “activista” na Associação O Direito de Aprender.

Alberto Melo
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NOVAS OPORTUNIDADES 
COM NOVOS CAMINHOS

Texto Guiomar Belo Marques # Fotografias Paulo Figueiredo

Após seis anos de experiência a reconhecer, validar e certificar competências aos três
níveis do Ensino Básico, os Centros Novas Oportunidades preparam-se para alargar as
suas próprias competências para a certificação do 12º Ano. Uma perspectiva que seduz os
profissionais envolvidos, tanto quanto lhes provoca alguns receios e apreensões. 

REPORTAGEM



REPORTAGEM

T udo vai ser uma surpresa”, diz
Catarina Pires, coordenadora do
Centro Novas Oportunidades da
responsabilidade da ADEIMA
(Associação para o Desenvolvi-

mento Integrado de Matosinhos). Olhan-
do para trás recorda o caminho desbravado
quando, em 2001 lhe coube em tarefa ini-
ciar metodologias e lógicas de aferição até
então inéditas em Portugal. Sem duvidar
da validade das suas próprias competências
e capacidades sente que, de certo modo, fez
um pouco de história no seu pioneirismo
profissional, e sorri ao relembrar os muitos
momentos de hesitação e de dúvida, de
como o intercâmbio de experiências com
alguns dos pouquíssimos centros iniciais
foi de uma importância valiosa na supera-
ção das inseguranças inevitáveis a quem se
lança num percurso jamais trilhado. 

Agora, que irá novamente cortar o capim
do preconceito e desenvolver, também ela,
novas competências e voltar a impor, tal
como há seis anos, a recusa do facilitismo
forçado para a obtenção de metas numé-
ricas, já se sente menos assustada. 

Por isso, afirma com à-vontade que o Cen-
tro que coordena “não cumpriu as metas
estabelecidas, porque não era possível certifi-
car o número pretendido de pessoas, tendo
em conta a nossa população. Só conse-
guimos cumprir no ano passado porque
fomos melhorando o nosso trabalho,
aumentando as nossas parcerias, burilando
as nossas técnicas. No fundo, aperfeiçoámos a gestão da equipa,
os horários, a articulação entre formadores e profissionais de
RVC e aumentámos a nossa capacidade de dar resposta às
necessidades. Quando há uma boa articulação entre a entidade
parceira e o Centro, a capacidade de resposta também aumenta”. 

Graças, provavelmente, a esta evolução este Centro já certi-
ficou cerca de 1000 adultos desde a sua criação, encontrando-
-se vários outros em vias de certificação. 

Uma nova etapa

Integrando o grupo de 31 centros que iniciaram o processo
relativo ao nível secundário, recebeu, num curto espaço de
tempo, e sem que para tal tivessem tido necessidade de reali-
zar qualquer tipo de acção local, mais de 600 inscrições. Peran-
te uma tão grande procura, numa primeira fase a preocupação
centra-se na metodologia a adoptar de imediato para realizar a
triagem inicial. O facto de terem devidamente identificados
cerca de vinte adultos com competências para uma certificação
de nível Secundário, que apenas puderam receber a do Básico
por aquela não existir, sugeriu a possibilidade de iniciar o pro-
cesso com este grupo. “Pensámos que poderia ser injusto rela-
tivamente às demais pessoas, mas depois concluímos que em

tempo útil esta seria a melhor opção. 
É que a triagem tem de ser diferen-

te, a começar pelo facto de o dossier
passar agora a ser um portefólio, uma
vez que todo o registo é elaborado e
apresentado de outro modo, recor-
rendo à metodologia de projecto. O
adulto tem de saber identificar as
suas dificuldades para depois discutir
com a equipa técnica o seu processo”,
explica Catarina Pires. Mas não só.
Agora, em vez das anteriores quatro
áreas, as competências terão de ser
desenvolvidas e demonstradas em
três domínios que concorrem para
um conjunto mais lato de saberes:
Cidadania e Profissionalidade; Socie-
dade, Tecnologia e Ciência; e Cultura,
Língua e Comunicação. Salientando
a maior autonomia exigida, esta
coordenadora acrescenta que é ainda
necessário que cada indivíduo reflicta
outros saberes mínimos, como o
domínio de uma língua estrangeira e
da informática, a par de uma outra
postura nas relações inter-pessoais.

Entre as muitas questões que a
equipa técnica teve de equacionar,
salienta-se a metodologia a seguir na
organização da própria equipa.
“Ainda não sabemos se vamos divi-
dir-nos em duas sub-equipas, ou
reforçar a que temos, alargando-a,
para termos capacidade para fazer

frente aos dois graus”, afirma, adiantando que esta é actual-
mente composta por dois formadores, três profissionais de
RVC, uma funcionária administrativa, uma coordenadora e
um director.  

Situações particulares

Nada impede que um adulto pretenda candidatar-se a uma
certificação de nível secundário, possuindo apenas, como grau
académico formal, o 1º ciclo do Básico. No entanto, Catarina
considera essa possibilidade como pouco provável. Espe-
culando um pouco, e sem que todavia detivesse um balanço
exacto quanto ao perfil escolar dos candidatos inscritos, arris-
cou adiantar que provavelmente muitos não terão condições
para uma certificação, “e deverão ser encaminhados para outras
soluções, ou seja, penso que inicialmente iremos ser procu-
rados por uma nata, tal como aconteceu com o 9º Ano, quan-
do arrancou, e depois, a pouco e pouco, irão surgir outras pes-
soas”. 

Debruçando-se mais especificamente nas questões que se
prendem com esta nova realidade a coordenadora deste Centro
explica que existe alguma ansiedade e apreensão relativamente
ao modo como o trabalho irá decorrer, mas também faz questão
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“Vamos tentando man-
ter-nos em contacto com
alguns dos outros
Centros com os quais
desde sempre tivemos
mais afinidades e com
os quais trocamos 
permanentemente
ideias e experiências” 
(Catarina Pires)
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de salientar que “esta inovação tem virtudes e vai ser um desafio.
Há alguma insegurança, tanto da equipa como da coorde-
nadora, que sou eu, mas com a formação que recebemos em
Abril, pudemos perceber os limites e ganhar alguma segurança.
Sabemos aquilo que pode ser feito e aquilo que deve ser feito e
pensamos que isto também vai obrigar a equipa a crescer, a alar-
gar os seus horizontes e conhecimentos, no fundo, vai obrigar-
nos a também desenvolver as nossas próprias competências.
Mas vai ser uma incógnita, porque vamos ter de perceber melhor
como tudo irá processar-se. Se me perguntarem se é suficiente o
que tivemos em termos de formação, respondo que não, que
sentimos que temos necessidade de mais, mas vamos tentando
contornar essa questão mantendo-nos em contacto com alguns
dos outros Centros com os quais desde sempre tivemos mais afi-
nidades e com os quais trocamos permanentemente ideias e
experiências ”.

Paula Costa e Susana Couto, respectivamente formadora e
profissional de RVC, partilham as apreensões, mas também o
entusiasmo perante este novo desafio. “É um salto muito gran-
de, mas pensamos que o perfil dos adultos que iremos encon-
trar será igualmente muito diferente”, refere Paula, acrescentan-
do que “este referencial vai muito de encontro à sociedade glo-
bal”. Idêntica convicção tem Susana, que espera confrontar-se
com pessoas muito diferentes e “muito mais exigentes.
Portanto, para nós, além de ser uma oportunidade de cresci-
mento profissional, é-o também de crescimento pessoal. Vamos

ter de aprofundar os nossos
próprios conhecimentos”. O
mais “assustador” para estas
duas técnicas “é a possibilida-
de de não haver grande hege-
monia nas exigências de cada
Centro”.

Particularidades 
de um Centro em
ambiente escolar

Também para os técnicos
do Centro Novas Oportunida-
des nascido e criado no Centro
de Formação de Professores
Arrábida, sedeado na Escola
Secundária Lima de Freitas,
em Setúbal, a experiência de
outros Centros tem sido um
apoio fundamental. Um dos
primeiros “CRVCC” a arrancar,
a seguir aos seis pioneiros,
além do coordenador e de
uma funcionária administra-
tiva, conta apenas com quatro
profissionais de RVC, já que os
seis a oito formadores que ali
trabalham funcionam apenas
a tempo parcial. “Com o tra-
balho que temos é manifesta-

mente insuficiente”, considera o coordenador, António Gon-
çalves. Para fazer frente às exigências que a introdução da cer-
tificação de nível Secundário impõe, está previsto alargar a
equipa de formadores.

Para equilibrar a equipa, tem sido orientação deste Centro
aliar a experiência docente de alguns formadores com a dispo-
nibilidade inerente aos jovens licenciados. “Todas as pessoas
que cá estão têm habilitações na área da Educação e eram pro-
fessores”, esclarece António Canhão, director do Centro de
Formação Profissional. “Daí termos ido buscar jovens recém
saídos da Faculdade, ainda não formatados, digamos assim,
ao sistema escolar”. Mas a opção por formadores que são
simultaneamente professores está a levantar um outro tipo de
problemas: com a nova imposição que impede estes docentes
de acumularem funções, a opção mais provável destes tam-
bém formadores será ficarem nas escolas às quais têm víncu-
lo.

Obstáculo subjectivo, que a pouco e pouco vai sendo ultra-
passado, é o modo como a comunidade escolar no seu todo
olha para a actividade desenvolvida pelo Centro. “Quando o
centro arrancou, em 2002, a recepção por parte da comunidade
docente não foi muito positiva”, explica António Canhão. No
entanto, com o andar da carruagem e a clarificação sobre o que
era esse bicho-de-sete-cabeças designado por RVCC, a má von-
tade foi-se esboroando, mas não desapareceu. Razão pela qual
Rui Fabião, vice-presidente do Conselho Executivo da escola,

Equipa do Centro de Novas Oportunidades de ADEIMA



afirma que a relação entre o
Centro e a Secundária Lima de
Freitas “não é tão boa quanto
seria desejável”. Para este pro-
fessor, que soube entender esta
outra missão, tendo nela parti-
cipado como formador e
dando agora a sua ajuda no tra-
balho do novo referencial, “o
trabalho que aqui está a ser
feito é muito importante e esta-
va a faltar. Faz sentido e ainda
não teve, em termos de escola,
o reconhecimento que seria
importante ter. Acho até que a
escola pode ter ainda muito a
aprender, nomeadamente no
modo como se trata a Mate-
mática. Ainda há resistências e
preconceitos, por existir desco-
nhecimento, por ainda domi-
nar a ideia de que o conheci-
mento só pode ser transmitido
segundo os modos em que a
escola o tem feito. Mas a misci-
genização poderá dar-se”.

O caminho 
faz-se andando

À semelhança do Centro de Matosinhos, também neste se

vive agora expectativa e uma procura das melhores metodo-
logias a seguir. A experiência desenvolvida antes apetrechou,
mas esta nova etapa reveste-se de peculiaridades específicas,
inerentes às novas competências-chave. “Estamos a fazer o
caminho caminhando”, reflecte António Gonçalves. “A nível
do Básico, quando começámos já havia seis Centros a funcio-
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Garantir as condições necessárias
para a concretização da Iniciativa Novas
Oportunidades nas diferentes entidades
que operam no sistema de educação e
formação é um dos pilares
fundamentais de actuação da Agência
Nacional para a Qualificação, I.P.

Um dos contextos em que se projecta
e concretiza uma forte intervenção da
ANQ é o da rede nacional de Centros
Novas Oportunidades (CNO), com os
objectivos centrais de: (i) consolidar a
operacionalização dos processos de
reconhecimento, validação e certificação
de competências de nível básico; (ii)
implementar em todos os centros os

processos RVCC de nível secundário; e
(iii) conceber um conjunto significativo
de instrumentos metodológicos para o
desenvolvimento dos processos de
RVCC baseados na experiência
profissional, em estreita articulação com
o trabalho de concepção do Catálogo
Nacional de Qualificações.

Este conjunto de intenções
sedimenta-se, a montante, em
mudanças significativas que estão a
ocorrer na rede de CNO e no sistema
nacional de RVCC, destacando-se em
particular, o facto de estes centros 
(ex-centros RVCC) se configurarem
actualmente como ‘porta de entrada’

para qualquer pessoa, com mais de 18
anos, que pretenda obter uma
qualificação de nível básico ou
secundário. Para tal, accionou-se nos
CNO um conjunto de procedimentos de
diagnóstico, triagem e encaminhamento
que permitem identificar para cada um
dos adultos que se inscreve num Centro
Novas Oportunidades – e de acordo com
o seu perfil de habilitações escolares e
profissionais, experiência de vida,
motivações e expectativas face ao
percurso de qualificação – qual a oferta
educativa e formativa que será mais
adequada, tendo sempre em conta a
lógica da dupla qualificação e

Os Centros Novas Oportunidades 
e a estratégia da Agência Nacional 
para a Qualificação Maria do Carmo Gomes (DRVCC, ANQ)

Equipa do Centro de Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas Lima de Freitas.

REPORTAGEM



nar e que nos ajudaram. Neste momen-
to, estamos a dar início ao 12º Ano e a
complexidade de estrutura do referen-
cial é diferente. Por isso, actualmente, já
estamos numa segunda fase, porque
enquanto não estivermos a trabalhar
com os adultos não vamos conseguir
percepcionar como fazer”.

Antes mesmo de a campanha gover-
namental começar, já as inscrições “cho-
viam” neste Centro, que chegou a ter
mais de mil pré-inscritos. Para fazer uma
primeira selecção, decidiram começar,
desde logo, a trabalhar com as pessoas
que estavam mais próximas do percurso
escolar, para as reencaminhar para a via
escola. Os anteriormente certificados
com o 9ºAno e que apresentavam condi-
ções para o 12º seguiram o seu caminho,
alguns deles optando pelo exame ad hoc
de acesso à Universidade, pelo que não
foram repescados. Por isso, começaram
por trabalhar com pouco mais de cem
pessoas (números de finais de Maio),
naquilo a que chamam a fase de “envol-
vimento emocional”. 

Estamos ainda a receber pessoas que
têm um pouco mais de percurso escolar
para alem do 9º Ano e ainda não recebe-
mos ninguém com menos do que isso.
Estamos, portanto, ainda a avaliar se as
pessoas devem seguir outra solução ou

ficar aqui”, especifica o coordenador. 
Para melhor aferirem o percurso de

cada um e quais as mais adequadas solu-
ções que se lhe apresentam em função
do seu património pessoal, é-lhes pedi-
do que escrevam uma avaliação biográfi-
ca. “Através desse texto, avaliamos a
capacidade do adulto para desenvolver
as competências do referencial 12º e
para construir o seu portefólio. Depois,
a equipa reúne e elabora um plano de
intervenção individualizado. Vamos fa-
zendo por levas. Se este método funcio-
nar minimamente, seguiremos com ele
até ao fim do ano, senão, teremos que
fazer alterações. Entretanto, estamos a
entrar na segunda fase. Criámos uma
plataforma na Net para o adulto poder
funcionar com ela. Quem tiver forma-
ção em TIC, receberá uma formação
breve, e quem não a tiver fará uma extra-
escolar”. E pensando naqueles que não
possuem computador em casa, foi aber-
ta a possibilidade de acederem a esta fer-
ramenta no próprio centro, ou em qual-
quer dos demais com os quais este fun-
ciona em parceria.

Um outro passo é o portefólio refle-
xivo”, adianta Miguel Silva, formador
de Matemática e TIC, “ou seja, vão tra-
balhar aquilo que irá ser o portefólio
em si.”

“Criámos uma platafor-
ma na Net para o adulto
poder funcionar com
ela. Quem tiver forma-
ção em TIC, receberá
uma formação breve, e
quem não a tiver fará
uma extra-escolar”. 
(António Gonçalves)

certificação (escolar e profissional).
É neste novo contexto de actuação e

dando corpo a uma nova e, porventura,
mais complexa (mas também mais
completa) missão que, os 269 centros
privados e públicos (a funcionar em
escolas básicas e secundárias, centros
de formação profissional, organizações
não governamentais diversas, e ainda
algumas empresas privadas ou
associações empresariais) iniciam em
2007 a operacionalização dos processos
de RVCC de nível secundário. Pretende-
se atingir, deste modo, os objectivos de
qualificação de um segmento específico
da população portuguesa – os que
possuem competências de nível
secundário não reconhecidas nem
certificadas formalmente. 

Para tal, concebeu-se um plano
faseado de formação das equipas
técnico-pedagógicas dos CNO, através
do qual e apenas durante o primeiro

semestre de 2007, preparou 100
Centros Novas Oportunidades para a
realização de processos de nível
secundário. Estes Centros estão já a
efectuar sessões de reconhecimento de
competências com um conjunto
significativo de adultos, e espera-se que
durante o segundo semestre deste ano
se possam realizar os primeiros júris de
validação e respectivas certificações de
nível secundário.

Complementarmente, e decorrendo
da entrada em formação nos processos
de nível secundário, todos os CNO terão
oportunidade de percorrer um caminho
mais dilatado temporalmente,
acompanhado localmente por diversas
equipas técnicas da ANQ. Nestas
reuniões de acompanhamento, que se
realizam em grupos de 3 a 5 centros,
discutem-se alguns aspectos
organizativos, relacionados com a gestão
e funcionamento dos CNO, mas

essencialmente pretende-se aprofundar
o modo como os processos de RVCC
estão a ser operacionalizados no terreno.
Resulta destas reuniões um conjunto de
recomendações de actuação e a
constituição de um núcleo territorial de
centros que se reunirão regularmente
para ir aferindo resultados e partilhando
metodologias e “boas práticas”.

Todos estes momentos de formação,
acompanhamento e monitorização da
actividade dos CNO permitirão introduzir
melhorias contínuas de funcionamento
no sistema nacional de RVCC,
habilitando os centros a melhor
responder aos desafios criados pela
Iniciativa Novas Oportunidades e às
expectativas e desejos de qualificação
de um largo conjunto da população
portuguesa. 

É este o padrão de actuação da ANQ,
como entidade gestora, dinamizadora e
reguladora da rede nacional de CNO.
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Existe alguma relação entre a concepção inicial da

educação de adultos e a dos nossos dias?

Há muitos aspectos que são idênticos, mas há também mui-
tas diferenças. A tradição mais interessante da educação de
adultos está ligada aos movimentos de educação popular. Tem
uma dimensão cultural muito forte e baseia-se numa ideia de
partilha e de vivência colectiva que constitui a sua matriz de
referência. Hoje, há várias “educações” de adultos. Mas o dis-
curso dominante da aprendizagem ao longo da vida tende a ser
marcado por uma proximidade à qualificação profissional e por
uma lógica mais individualista. Nesse sentido, há uma diferen-
ça significativa entre os primeiros movimentos sociais em prol
da educação popular e a realidade actual da educação e for-
mação ao longo da vida.

A educação de adultos conseguiu o distanciamento que

reivindicava relativamente à escola?

Historicamente, há duas promessas que ficaram por cum-
prir, uma na pedagogia escolar, outra na educação de adultos.
Por um lado, a escola nunca conseguiu pôr em prática o prin-
cípio da diferenciação pedagógica. Quantos textos se escre-
veram sobre a escola à medida dos alunos, sobre os processos
de individualização, sobre o respeito pelos ritmos e percursos
de cada aluno? Mas é preciso reconhecer que pouco se concre-
tizou. Por outro lado, no caso da educação de adultos, muito se
falou na necessidade de pedagogias alternativas, desescolari-
zadas, de pedagogias que não tivessem como referência o
modelo escolar, mas sim outras maneiras de pensar e de orga-
nizar a formação. Esta vontade foi manifestada por todas as

Actual reitor da Universidade de Lisboa, António Nóvoa é Professor Catedrático da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação e tem uma larga experiência internacional, em universida-
des europeias e americanas. Historiador da Educação, é autor de uma vasta obra nesta área.
Nesta entrevista à Aprender ao Longo da Vida, António Nóvoa discute o balanço da experiência do
Reconhecimento e Validação de Competências, destaca que houve conquistas muito importantes,
e alerta para a necessidade de manter uma vigilância crítica. Além disso, diz, ninguém nos pode
impedir de recomeçar, de lançar novas ideias, de construir novas práticas.

Entrevista: Rui Seguro # Fotografias: Paulo Figueiredo



AO LONGO DA VIDA 11

gerações que intervieram no campo da educação de adultos.
Do ponto de vista teórico, houve um intenso debate, mas, na
prática, os dispositivos de educação e de formação de adultos
nunca se libertaram de uma lógica escolarizante. Há excep-
ções. Desde as correntes da formação experiencial, centradas
na autoformação, até aos movimentos socioculturais e de inter-
venção comunitária. Mas o balanço final leva-nos a concluir que
raramente conseguimos escapar de um modelo escolar.

Mesmo no Reconhecimento de Competências (RVCC) a

referência é o sistema escolar. Não acha que há uma

colagem demasiada ao modelo escolar?

Claro que sim. Temos o modelo escolar como matriz e é-nos
muito difícil valorizar outras perspectivas e abordagens. Duran-
te muito tempo, a educação de adultos teve como preocupação
principal as pessoas, os seus interesses e direitos, a sua auto-
nomia e os processos de formação e autoformação. Como dizia
Pierre Dominicé, ninguém forma ninguém, as pessoas formam-
se a si próprias através de processos difíceis de prever e de pro-
gramar. Hoje, pelo contrário, a atenção tende a virar-se, primor-
dialmente, para aspectos relacionados com a certificação e a
qualificação profissional. Nikolas Rose denuncia o trabalho
incessante de formação e re-formação, de aquisição de novas
qualificações e certificações, que intensifica uma contínua

capitalização económica do self. Dito de outro modo: o direito à
educação permanente, desde sempre reivindicado pelos movi-
mentos sociais e pelas organizações dos trabalhadores, tende
a transformar-se num dever e numa imposição social. As pes-
soas são vistas apenas como “activos” ou como “recursos
humanos”. Precisamos de encontrar um equilíbrio entre estas
duas dimensões, reconhecendo que a vida das pessoas está
intimamente ligada às questões do trabalho, mas que não há
educação de adultos sem um olhar privilegiado sobre as pes-
soas e sobre a forma, tantas vezes inesperada e imprevisível,
como se produz a sua formação. 

Como tem encarado a implementação do sistema RVCC em

Portugal? Que riscos? Que méritos?

Eu acompanhei, no início dos anos 80, na Suíça e no
Canadá, o movimento do “reconhecimento dos adquiridos”
(reconnaissance des acquis). Na altura, foram sobretudo os
teóricos da educação e da pedagogia de adultos, em diálogo
com certas correntes da sociologia do trabalho, que se bateram
por esta ideia. Houve críticas muito fortes, em particular nos cír-
culos mais influenciados pelas “teorias do capital humano”,
que viam nestas tendências uma desvalorização do conhe-
cimento escolar, formal. Hoje, são justamente estas correntes
que se apropriaram da bandeira dos RVCC, transformando-a

É PRECISO 
MANTER UMA VIGI-
LÂNCIA CRÍTICA 
SOBRE O RECONHE-
CIMENTO 
DE ADQUIRIDOS

ENTREVISTA ANTÓNIO NÓVOA 
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num instrumento político. É o que está a acontecer em Portu-
gal. Permita-me que cite uma petição lançada recentemente
por Alberto Melo, na qual se critica a adulteração dos “princí-
pios fundadores do Sistema de RVCC, pondo em causa a sua
missão essencial, minando a sua eficácia e comprometendo
gravemente o valor social dos diplomas por ele emitidos”. Os
promotores da petição consideram mesmo que “as metodolo-
gias e os princípios orientadores que sempre estiveram na base
do funcionamento do sistema de RVCC parecem hoje definiti-
vamente postos de parte ou secundarizados pela política
actual”. 

Concorda com estas críticas?

O desenvolvimento do sistema de RVCC corresponde a orien-
tações correctas e revela um importante esforço para ultrapas-
sar situações que bloqueiam o desenvolvimento do país. Aliás,
foi Alberto Melo quem concebeu e iniciou este sistema em
Portugal. Os seus avisos merecem, também por isso, uma aten-
ção redobrada. A massificação do sistema de “reconhecimento
de adquiridos” por via de uma lógica política que procura,
assim, resolver o problema da qualificação dos recursos huma-
nos provoca dois desvios. Por um lado, os públicos-alvo deixam
de ser apenas adultos com significativa experiência pessoal e
profissional, alargando-se a toda a população. Ora nem todos
os adultos, e menos ainda os jovens, deveriam ter acesso aos
dispositivos de RVCC. São dispositivos inadequados para mui-
tas situações. Olhar para os RVCC como no passado se olhou
para as “campanhas de alfabetização”, vendo-os como a solu-
ção mágica para resolver o “atraso educacional português”,
seria a mais perigosa das ilusões. Por outro lado, uma abertu-

ra excessiva, sem as devidas precauções, pode provocar a des-
figuração de processos que são de uma grande fragilidade,
designadamente do ponto de vista da sua credibilidade social.
Há um risco grande, bem conhecido dos historiadores da edu-
cação, de provocar a depreciação do valor social dos diplomas,
prometendo aos menos qualificados a recompensa de um
diploma que, no momento em que é alcançado, já é de pouca
valia. Compreende-se, e aplaude-se, a vontade política de
enfrentar uma das realidades mais dramáticas do país: os
níveis baixíssimos de qualificação escolar e profissional dos
portugueses. Mas qualquer tentação de resolver o problema
através de expedientes administrativos pagar-se-á muito caro
no futuro. 

Que precauções se devem tomar?

O “reconhecimento dos adquiridos” só faz sentido no âmbi-
to de uma lógica de formação. Não se trata de reconhecer a
experiência para combater a subcertificação ou para passar
um diploma, mas sim para compreender de que modo ela se
pode constituir em suporte da formação. É preciso evitar dis-
cursos e práticas que tendem a desvalorizar este princípio.
Permita-me que cite, pela negativa, uma resposta dada o ano
passado pelo Coordenador do Plano Tecnológico à seguinte per-
gunta: “Como será feita a requalificação das pessoas?”
Responde Carlos Zorrinho: “As pessoas que têm qualificação
inferior serão objecto de uma identificação daquilo que foram
adquirindo ao longo da vida em competências. Essas compe-
tências são certificadas e é-lhes dada uma equivalência ao 9º
ano ou ao 12º ano. Foi feito, por exemplo, um acordo com a
Portugal Telecom no sentido de todos os seus trabalhadores

ENTREVISTA

A massificação do sistema
de “reconhecimento de
adquiridos” por via de uma
lógica política que procura,
assim, resolver o problema
da qualificação dos
recursos humanos provoca
dois desvios.



terem o 12º ano ou equivalente. É um exemplo que será intro-
duzido na Administração Pública” [sic]. Este tipo de afirmações
é perigoso. Dá um sinal errado às pessoas. 

Na sua opinião, o sistema de RVCC deve estar sempre arti-

culado com a formação?

Sem dúvida. É esse o seu sentido e a sua finalidade. Para os
educadores de adultos sempre foi assim, desde o início. A refle-
xão sobre a experiência de vida e sobre a experiência profissio-
nal é assumida como parte de um processo de cons-
cientização, para utilizar o conceito de Paulo Freire. O que é que
eu fiz da minha vida, apesar do que os outros quiseram fazer
dela? – como diria Sartre. Como é que me tornei naquilo que
sou? – para recorrer a Carl Rogers. São estas as preocupações
que caracterizaram o movimento do “reconhecimento dos
adquiridos”. A reflexão sobre a experiência necessita de um
enquadramento formativo. Hoje em dia, como expliquei atrás,
estas motivações passaram para segundo plano, o que causa
algum desconforto.

Que balanço é possível fazer do “reconhecimento de adqui-

ridos”, para utilizar a sua expressão?

Que balanço destes 30 anos? É evidente que há muitas
dimensões do movimento inicial que foram sendo adulteradas.
Mas será que não é sempre assim? Quando uma inovação se
alarga e se difunde perde, inevitavelmente, a sua pureza inicial.
Daniel Hameline explica bem
este drama. O inovador bate-se
pela difusão das suas ideias
sabendo que o momento em que
o consegue corresponde, ao mes-
mo tempo, à sua vitória e à sua
derrota. Já Gabriel Compayré, no
final do século XIX, afirmava que
os pedagogos passavam metade
da vida a defender certas teorias
e a outra metade a lamentar a
forma como elas foram postas
em prática. Que balanço destes
30 anos? Devemos reconhecer
que houve conquistas muito im-
portantes, permitindo que ideias
inovadoras produzidas nos cír-
culos restritos da educação de
adultos passassem para os polí-
ticos, para os empresários, para
a sociedade. Esta contaminação
constitui, sem dúvida, um suces-
so para todos aqueles que, ao
longo dos anos, se bateram pelo
“reconhecimento de adquiridos”.
Mas, por vezes, vive-se um senti-
mento de desconforto, causado
pelos desvios que esta expansão
produz. Será que não é sempre
assim? Resta-nos manter uma vigilância crítica. E, como diria
Daniel Hameline, ninguém nos pode impedir de recomeçar, de
lançar novas ideias, de construir novas práticas.

Mas para a credibilidade deste sistema tem de haver rigor e

qualidade. Não acha que a universidade poderia dar um

contributo para a reflexão e para a formação de técnicos

envolvidos nesta área?

A universidade tem feito pouco neste domínio. Durante
muito tempo esteve desatenta às problemáticas da escola-
ridade básica e da educação de adultos. Os universitários inte-
ressavam-se pouco, ou nada, pelos níveis anteriores de ensino.
A situação mudou. Por razões oportunistas, é certo, mas
mudou. A universidade deixou de ter alunos em certos cursos
(Física, Matemática, Ciências…), o que alertou os seus respon-
sáveis para os problemas do insucesso escolar e para a defi-
ciente formação no ensino secundário. Hoje em dia, por razões
semelhantes, a falta de alunos, a universidade começa, lenta-
mente, a interessar-se pelos públicos adultos. É preciso trans-
formar este oportunismo numa oportunidade. A universidade
deve ter uma maior capacidade de reflexão, de análise e de for-
mação de técnicos especializados nesta área. E, ao mesmo
tempo, deve constituir-se, ela própria, num espaço de educação
de adultos, abrindo os seus cursos a todos aqueles que quei-
ram obter uma formação de nível superior. Não se trata, ape-
nas, de acolher estes públicos adultos. Trata-se de organizar
percursos de formação e modos de trabalho universitário que
não se limitem a reproduzir a lógica universitária tradicional. Se
é para oferecer, a estes públicos, o mesmo tipo de formação
escolarizada que receberam no passado, então não vale a pena

o esforço. As novas oportunidades
não podem ser iguais às velhas opor-
tunidades. Não é fácil. A universi-
dade portuguesa é muito tradicional.
Mas vai ser obrigada a adaptar-se.
Inevitavelmente. Nem que seja por
uma questão de sobrevivência insti-
tucional. 

Estamos perante um dilema actual

da universidade. Como conciliar a

massificação e a preparação de

elites?

É um dilema antigo, que chegou
agora à universidade. Se pretendemos
ter uma universidade aberta a todos, é
indispensável organizar dispositivos de
diferenciação pedagógica (cursos, rit-
mos, currículos, avaliações, etc.). Nem
todos estão à procura da mesma coisa
na universidade. É preciso compre-
ender o sentido desta abertura, e
desta diversificação, sem nunca perder
de vista o papel da universidade na
preparação das elites. Recuso-me a
encarar este dilema como uma dico-
tomia. Recordo as reflexões de António
Sérgio a este propósito. As elites não se
preparam no meio de um deserto. É

preciso cultivar e difundir o conhecimento e a ciência para que
desta “massa” possam surgir as “elites” de que o país necessita.
Sem base não há topo. Só conseguiremos fazer bem a democrati-
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DESCOBERTA 
DA «OUTRA» MATEMÁTICA

Ai o ponteiro da tortura
naquela sala
que a matemática tornava mais escura
em vez de iluminá-la.

Felizmente só o nada-de-mim ficava lá dentro.

O resto corria no pátio-em-que-nos-sonhamos,
pássaro a aprender os cálculos do vento
aos saltos do chão para os ramos.

Mas só quando voltava para casa à tardinha
encontrava a minha verdadeira matemática à espera
na lógica dura das teclas do piano,
no perfil-oiro-pedra da vizinha,
na flauta de água macia do tanque
- chuva de Mozart nos zincos da Primavera...

Matemática cantante
Poema de JOSÉ GOMES FERREIRA, 
escolhido por António Nóvoa 
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zação da universidade se tivermos capacidade de preparar elites.
E vice-versa. Só faz sentido apostar na formação de elites se essa
formação contribuir para uma maior irradiação cultural, para uma
maior difusão do conhecimento. A universidade não tem de optar
entre uma ou outra destas missões. Tem de cumprir, e bem, as
duas. 

Voltemos ainda à questão do RVCC. 

Está-se a dar os primeiros passos da aplicação 

do referencial do 12º ano. Não seria vantajoso 

para algumas pessoas ingressarem no ensino superior 

e completarem uma formação?

Obviamente. O problema do referencial do 12º ano está
ainda mal resolvido. Por um lado, foi lançado num momento
muito marcado pelo desejo de aumentar a escolaridade – pelo
menos de aumentar as estatísticas da escolaridade –, com o
reforço da qualificação escolar e profissional a tornar-se, e
bem, num dos principais objectivos do Governo. A este pro-
pósito, é necessário dizer que o recurso aos RVCC não deve ser
utilizado pelos jovens e, muito menos, para resolver problemas
de insucesso e de abandono escolar. Nestes casos, importa
encontrar modelos alternativos de escolaridade, não reme-
tendo o assunto, numa retórica de “novas oportunidades”,
para sistemas de RVCC. O “reconhecimento de adquiridos”
deve estar reservado a pessoas com uma experiência de vida
significativa e não pode ser utilizado como um expediente para
resolver as insuficiências e incapacidades da escola. Mesmo
no que diz respeito aos “maiores de 23 anos” que querem rea-
lizar estudos superiores é preferível que a creditação da expe-
riência profissional seja feita já na universidade. Deste modo,
marca-se claramente que este processo se destina a prosse-
guir estudos, concretizando, simultaneamente, uma abertura
da universidade aos públicos adultos,
às suas necessidades e projectos. 

É isso que está a acontecer 

em Portugal?

Ainda não. Deixe-me dar um exem-
plo, um pouco diferente, mas com
algumas analogias, relacionado com
as equivalências de diplomas estran-
geiros. Portugal tem uma legislação
obsoleta, que felizmente está a mudar.
Qualquer estrangeiro que venha para
Portugal, ou mesmo um português
que tenha feito estudos no estrangei-
ro, enfrenta um inferno de burocracias
para validar os seus diplomas. Recor-
do-me que uma das minhas primeiras
iniciativas como vice-reitor, em 2002,
foi instituir uma espécie de reconhe-
cimento ad-hoc para as pós-gradua-
ções, facilitando a integração destes
alunos nos programas de mestrado e doutoramento. Para o
conseguir expliquei que não estava em causa um raciocínio de
“equivalências”, pois aqui entraria uma série de constran-
gimentos e de instituições (universidade, ordens, profissões),
mas antes uma avaliação das possibilidades para prosseguir

estudos. Decisões deste tipo são sempre mais fáceis quando
se integram num percurso de formação, seja em casos como o
que acabei de descrever, seja a um nível mais elementar. É pre-
ciso conceber todo o sistema de RVCC numa lógica de for-
mação, desde o primeiro momento (a preparação do portfolio)
até aos momentos seguintes. A formação não pode ser uma
mera estratégia de legitimação para a concessão do diploma. O
“reconhecimento de adquiridos” deve construir-se, sempre, em
torno de um processo de formação, e não como um simples
processo de validação, de certificação ou de equivalência.

Mas para isso seria necessário que as universidades 

se organizassem de uma outra forma. 

O Processo de Bolonha pode ajudar 

nessa reorganização?

O Processo de Bolonha pode ajudar, mas é necessário clari-
ficar alguns pontos. Há um discurso dominante que tende a
transportar, para o ensino superior, práticas e conceitos que se
revelaram problemáticos nos ensinos básico e secundário.
Curiosamente, são as mesmas pessoas que fizeram a crítica
destes conceitos que, agora, os propõem para a universidade.
Fico sempre muito desconfiado destas apropriações, para não
dizer conversões. Deixe-me dar-lhe três exemplos. Primeiro: o
conceito de competências, tão criticado pela utilização que dele
fizeram os pedagogos, tem sido, agora, largamente celebrado
no âmbito do Processo de Bolonha. Segundo: a mudança de
paradigma, do “ensino” para a “aprendizagem”, que agora pare-
ce suscitar um certo consenso, esteve na origem das críticas
principais à pedagogia e à sua intenção de “colocar o aluno no
centro do sistema”. Terceiro: a “reforma global do ensino supe-
rior” surge, agora, como a solução de futuro para as universida-
des quando, ainda há pouco tempo, toda a gente criticava a

“reformite aguda” que teria contribuído
para minar os ensinos básico e secun-
dário. Julgo que devemos manter uma vigi-
lância crítica e não embarcar, de ânimo
leve, nestas três derivas: as competências,
o aluno no centro, a reforma global. Pare-
ce-me, pelo contrário, que devemos pensar
Bolonha a partir da valorização do estudo
– de uma “reforma dos estudos” como
dizia Verney – isto é, da capacidade de
organizar o trabalho universitário em torno
da leitura e da utilização das bibliotecas,
da experimentação e da frequência dos
laboratórios, das práticas de investigação,
do estudo autónomo e do estudo acom-
panhado (tutoria, supervisão, etc.). Dito de
outro modo: temos de ir além de uma lógi-
ca de aulas e de estruturas curriculares
rígidas, valorizando o estudo, nas suas
diversas dimensões, como referência prin-
cipal do trabalho universitário. E, ao

mesmo tempo, temos de conceber a mudança enquanto pro-
cesso permanente de inovação e de avaliação, não mitificando
as capacidades transformadoras das “grandes reformas legisla-
tivas”. 
Porque utiliza a palavra estudo e não utiliza aprender?

ENTREVISTA

E TINH’ RRAZÃO

Anda, meu Silva, estuda-m’aleção,
vêsse-te instruz, rapaj, qu’ainstrução
é dosprito upão!
Ou querch ficar pra sempre inguenorantão?

Poin os olhos no Silva teu irmão.
Penssas talvês que não le custou, não?
Mas com’é qu’êl foi pdir aumentação
au patrão?

E tinh’ rrazão...

Poema de ALEXANDRE O’NEILL 
escolhido por António Nóvoa 
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O conceito de aprendizagem é muito estimulante. As reflexões
mais interessantes no campo educativo e pedagógico têm
como referência este conceito. Todavia, durante muito tempo
ele funcionou como contraponto ao ensino, tendo favorecido
um pensamento dicotómico ensino/aprendizagem. E, por isso,
se recorreu ao hífen para juntar os dois termos, ensino-apren-
dizagem. É uma expressão que invadiu os discursos e os currí-
culos, em particular nos programas de formação de pro-
fessores, mas que julgo pouco esclarecedora. Parece-me que a
ideia de estudo abre perspectivas novas: o estudo pode ser
autónomo, em grupo ou acompanhado; pode ter lugar em situa-
ções de ensino ou através de práticas de investigação; pode ter
origem em actividades formais ou informais; pode resultar de
dinâmicas várias, presenciais ou a distância. Claro que, do
ponto de vista do aluno, o que está em causa é a aprendizagem
e a formação. Mas, no que diz respeito à organização do traba-
lho universitário, a preocupação com o estudo – com os estu-
dos – pode ajudar-nos a conceber de outro modo os currículos,
os espaços e os tempos universitários e, através disso, pode
ajudar-nos a reconfigurar a actividade dos professores e a sua
relação com os alunos. 

O conceito de estudo serve, então, para fugir à dicotomia

entre ensino e aprendizagem?

Sim. Mas o conceito de estudo remete, também, para duas ideias
que me tocam particularmente. Por um lado, a responsabilidade
de cada um pela sua própria formação. É um princípio que está
na base de todas as pedagogias que valorizam a formação expe-

riencial. Por outro lado, o sentido de introspecção, de serenidade
e de tempo, condições sem as quais é impossível realizar um pro-
cesso de formação. Para mim, tudo isto está presente no concei-
to de estudo. 

O estudo implica uma dimensão reflexiva?

Sem dúvida. Como sabe, a minha formação na área da edu-
cação de adultos foi feita nos círculos da aprendizagem expe-
riencial, a começar por Pierre Dominicé, mas também Daniel
Hameline, Pierre Furter, Gaston Pineau e tantos outros. Para
todos eles, a experiência era a matéria-prima que alimentava a
reflexão. Mas a formação resultava dessa reflexão e não da
experiência em si mesma. John Dewey conta uma história
muito curiosa. Depois de uma conferência sobre pedagogia,
creio que no princípio dos anos 30, um professor dirigiu-se-lhe
nos seguintes termos: “Gostei de o ouvir, mas o senhor não tem
experiência concreta de ensino em sala de aula. Eu sou profes-
sor há dez anos e, por isso, sei muito mais do assunto do que
o senhor”. John Dewey respondeu-lhe, agradecendo e pergun-
tando: “Compreendo. Mas esclareça-me num ponto: quando diz
que tem dez anos de experiência, o senhor tem mesmo dez
anos de experiência ou tem apenas um ano de experiência
repetido dez vezes?” É uma resposta fantástica. Na verdade, o
que é formador não é a experiência em si mesma. O que é for-
mador é a capacidade de reflectir sobre a experiência, a nível
individual e colectivo, construindo assim novas práticas e novos
modos de agir. As universidades devem ser, também, esse
espaço de reflexão. Estudar é pensar a experiência num diálo-

Há um risco grande, 
bem conhecido dos histo-
riadores da educação, de
provocar a depreciação do
valor social dos diplomas,
prometendo aos menos
qualificados a recompensa
de um diploma que, no
momento 
em que é alcançado, 
já é de pouca valia. 
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O “reconhecimento de adquiridos” deve estar
reservado a pessoas com uma experiência de
vida significativa e não pode ser utilizado como
um expediente para resolver as insuficiências 
e incapacidades da escola. 

go com os saberes, a ciência e a cultura. 

São estes os pilares de uma teoria da formação

dos adultos?

Pierre Dominicé começou por trabalhar com Jean
Piaget. Num certo sentido, ele procurava elaborar
para os adultos uma teoria da formação análoga às
teorias do desenvolvimento piagetianas. Mas dizia-
nos, muitas vezes, que esta teoria era, ao mesmo
tempo, necessária e inatingível. A educação de adul-
tos é radicalmente diferente da educação das crian-
ças. É preciso considerar, sempre, o património expe-
riencial e a identidade dos adultos. A formação faz-se
de maneira retrospectiva, olhando para a história de
vida e procurando dar-lhe um sentido presente e
futuro. Se pensarmos nos adultos como “páginas
brancas”, esvaziando-os das suas histórias pessoais
e profissionais, então não conseguiremos induzir
nenhum percurso de formação. Os educadores de
adultos devem ter uma grande humildade, reconhe-
cendo os limites da sua acção. Nunca se saberá, ver-
dadeiramente, como é que um adulto se forma. São
múltiplos, diversos e imprevisíveis os caminhos que
cada um percorre na sua formação. Para alguns, con-
ta sobretudo o saber formal, a aquisição de um con-
junto de conhecimentos, de técnicas e de competên-
cias. Para outros, é na dimensão pessoal, nos acon-
tecimentos da vida, que se encontram os principais
elementos de formação. Nalguns casos, a crítica e a
capacidade de vencer desafios são absolutamente
centrais. Noutros, o confronto pode revelar-se alta-
mente desmotivador. Por vezes, as dimensões pes-
soais prevalecem sobre tudo o resto. Mas há situa-
ções em que o essencial da formação passa pelas
realidades profissionais. A riqueza da educação de
adultos funda-se nesta complexidade e nesta impre-
visibilidade. Sabemos apenas – e talvez não seja
pouco – que há uma diferença entre formar e formar-
se, que toda a formação implica tempo e um esforço
próprio de reflexividade crítica, que a formação se
define pela exploração sistemática e pela tomada de
consciência do que já existe, que a formação perten-
ce a cada um mas exige um diálogo com os outros. A
pedagogia de adultos é sempre experiencial e dialó-
gica.

Mas não considera que a possibilidade de voltar à

universidade depois de exercemos uma profissão é

poder sistematizar saberes que fomos adquirindo,

muitos deles de um modo informal? 

Claro que sim. É preciso que haja a predisposição
pessoal e as condições institucionais para que esta
“sistematização de saberes” possa ter lugar. Há uma
palavra muito difícil, pois está carregada de sentidos
vários, que tem, para mim, um grande valor: medita-
ção. O que aproxima muita gente da educação de
adultos é a necessidade de meditação, de introspec-
ção, de silêncio. Vivemos numa sociedade de espec-
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táculo, marcada por um ritmo de vida frenético, e necessi-
tamos, em certos momentos da nossa vida, de nos carregar-
mos de silêncio. Chamemos-lhe estudo ou reflexão ou medita-
ção. Recorda-se da teoria dos três mestres da formação que
Gaston Pineau elaborou recorrendo a Rousseau? O eu que
nos conduz à autoformação. Os outros que nos permitem a
heteroformação. As coisas que provocam a ecoformação.
Gaston Pineau elabora longamente sobre estes processos,
explicando que o tempo nocturno é, por definição, o tempo da
autoformação. Quando cai o pôr-do-sol, terminadas as tarefas
profissionais, vivemos um tempo pessoal, de reflexão e de
reelaboração das nossas vidas. Gaston Pineau recorre à metá-
fora da noite, para falar do silêncio, dessa reflexão que nos
permite organizar a vida e dar-lhe um sentido. É verdade o que
afirma na sua pergunta. A universidade pode ser um espaço
central nesta sistematização, sobretudo pela sua relação forte
com a ciência, a arte e a cultura. A instituição universitária
deve ser capaz de estimular as dimensões individuais, mas ao
mesmo tempo de reforçar as dimensões colectivas da forma-
ção. As ideias de diálogo, de conversa, de partilha são parte
integrante do património da educação de adultos. A formação
é um risco. Permita-me que adapte palavras de Michel
Foucault sobre a problemática do saber: De que valeria o com-
promisso com a formação se ele se limitasse à aquisição de
“competências” e não, na medida do possível, ao descaminho
daquele que se forma? 
Mas esse espaço de partilha com outros colegas com outras

experiências também pode ser importante?

Muito importante mesmo. Um dos aspectos decisivos da for-
mação universitária é, justamente, essa partilha, essa convivên-
cia no seio de uma instituição de cultura e de conhecimento. É
por isso que não há universidade sem um campus, sem um
lugar de socialização, de trabalho cultural, de reflexão conjunta.
O modelo das universidades americanas e inglesas assenta
neste princípio. Infelizmente, em Portugal percorreu-se o cami-
nho inverso nos últimos anos, com a multiplicação de pequenas
instituições e pólos universitários que não têm, evidentemente,
a possibilidade de proporcionar esta vivência aos seus estu-
dantes. A pobreza cultural do país justifica-se, em grande parte,
pela pobreza da formação cultural que estamos a proporcionar
às nossas elites.

Para terminar, uma pergunta clássica: como Reitor da

Universidade de Lisboa, o que gostaria que acontecesse no

âmbito da educação de adultos? 

A Universidade de Lisboa tem de se abrir a novos públicos e, em
particular, aos públicos adultos. A possibilidade de acesso à uni-
versidade de “maiores de 23 anos” tem sido um processo muito
importante. Julgo que se conseguiram definir com rigor procedi-
mentos que têm em conta, não apenas a escolaridade anterior
mas também um conjunto de capacidades e de disposições
para a frequência do ensino superior. Em todo o processo temos
procurado valorizar a experiência pessoal e profissional. Mas há
ainda um longo caminho a percorrer. Já temos dois anos de
uma experiência institucional rica do ponto de vista da entrada
dos estudantes adultos na universidade. Mas o mais difícil con-

A instituição universitária
deve ser capaz de estimular
as dimensões individuais,
mas ao mesmo tempo de
reforçar as dimensões
colectivas da formação. 
As ideias de diálogo, 
de conversa, de partilha
são parte integrante 
do património 
da educação de adultos.
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tinua por fazer. Em primeiro lugar, é necessário instituir modali-
dades de “reconhecimento dos adquiridos”, permitindo estabe-
lecer percursos e currículos diferenciados para cada estudante
adulto. Não faz sentido que todos sigam o mesmo plano de
estudos. É preciso promover uma individualização dos percur-
sos escolares nos cursos universitários.

É semelhante ao sistema modular?

O sistema modular pode ajudar, mas é preciso ir mais além. Há
áreas científicas nas quais o percurso académico é quase inevi-
tavelmente cumulativo. A Matemática é um exemplo clássico. É
difícil frequentar certas disciplinas sem antes ter adquirido um
conjunto de conhecimentos básicos. Mas este raciocínio não se
aplica a todas as áreas. Em muitos cursos não é necessário que
os percursos sejam lineares. Antes pelo contrário. É necessário
que a universidade conheça bem os seus estudantes e seja
capaz de os acompanhar, supervisionar e orientar nas suas dis-
tintas trajectórias académicas e científicas. 

Ia referir ainda um outro aspecto relacionado com a fre-

quência da universidade pelos adultos?

Sim, para além das modalidades de acesso e de “reconhecimento
dos adquiridos”, é imprescindível que os estudantes adultos
tenham condições de trabalho dentro das universidades. Estou a
falar de uma nova organização das instituições, do ponto de vista

dos horários, da abertura das instalações, das salas de estudo,
das bibliotecas, dos laboratórios, do recurso às novas tecnologias,
da utilização do e-learning, etc. E estou a falar, igualmente, de uma
nova concepção do trabalho do professor, da sua relação com os
alunos, das horas de apoio ao estudo, do uso dos recursos tecno-
lógicos, etc. Eu sei que não é possível, mas o que eu gostaria era
de ter as faculdades abertas 24 horas por dia, com as bibliotecas
abertas 24 horas por dia, com as salas de estudo abertas 24
horas por dia, sábados, domingos, fins-de-semana, de modo a que
houvesse a possibilidade de ter ritmos diferentes de frequência da
universidade. É uma utopia, mas havemos de lá chegar, um dia. As
aulas são momentos essenciais de sistematização do saber, mas
a formação universitária tem um conjunto de outras dimensões
que devemos valorizar. Num balanço do que tem estado a aconte-
cer na Universidade de Lisboa, em relação aos “maiores de 23
anos”, é possível afirmar que a 1ª fase (acesso e admissão) tem
estado a correr bem, que a 2ª fase (reconhecimento de adquiridos
e creditação) está num momento inicial de experimentação e que
a 3ª fase (mudança da organização e do trabalho pedagógico) se
encontra ainda no plano das intenções. São processos longos,
mas são eles que vão contribuir, juntamente com um reforço da
investigação e da inovação, para mudar a face das nossas univer-
sidades.

A possibilidade 
de acesso à universidade 
de “maiores de 23 anos”
tem sido um processo muito
importante. Julgo que se
conseguiram definir com
rigor procedimentos que
têm em conta, não apenas
a escolaridade anterior mas
também um conjunto de
capacidades e de disposi-
ções para a frequência do
ensino superior.
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Trazemos neste dossier da

Aprender Ao Longo da Vida
o tema do Consumo. Um dos

maiores especialistas do

assunto em Portugal, Mário

Beja Santos, ajuda-nos a

pensar o consumo. Afinal,

somos consumidores a vida

toda, e por isso temos de ter

consciência dos nossos direi-

tos. É preciso compreender

as sucessivas etapas da

sociedade de consumo e

conhecer os direitos do con-

sumidor. Uma reportagem

traz-nos a temática do

Comércio Justo, e levanta-

mos também as discussões

sobre Educação do

Consumidor e para o

Consumo, e ainda a

Cidadania e a Formação de

Adultos.



Consumo, uma questão de
cidadania

Não há dois consumidores iguais, a
sociedade de consumo não é simétrica
nem sincrónica: Portugal chegou sensi-
velmente com 20 anos de atraso à mesa
da profusão e dos confortos induzidos
pelo modelo industrial do Pós-Guerra. É
a tecnologia e os progressos técnicos que
determinam os diferentes saltos quali-
tativos nos patamares do consumo: não
se pode entender a medicina e o Serviço
Nacional de Saúde dos anos 50 e 60 sem
os antibióticos, os analgésicos, os novos
bancos de operações, a erradicação da
sífilis e da tuberculose, por exemplo. Ora
este modelo está superado com os medi-
camentos biotecnológicos, os progressos
na cancerologia, os transplantes, as tera-
pêuticas aplicáveis ao envelhecimento. 

Depois, nós somos aquilo que consu-
mimos: se muda o sentido do trabalho,
o consumo muda de rumo; se se altera o
papel do Estado, procuramos alternati-
vas ao que antes nos oferecia segurança
o Estado-Providência; se a sociedade de
consumo dos anos 50 separou tecnica-
mente o consumidor do produtor, o no-
vo século reaproxima o consumidor da
esfera produtiva. 

No texto que se segue, procuramos
questionar as sucessivas etapas da socie-
dade de consumo, passados cerca de 50
anos desde a sua génese e consolidação,
procurar identificar os fenómenos mais
recentes da evolução do mercado de
consumo e das preocupações dos consu-
midores para nos aproximarmos dos

desafios postos à educação do consumi-
dor numa perspectiva de formação con-
tínua. A cidadania, nos termos actuais,
equaciona os direitos e as responsabili-
dades do consumidor numa vasta esfera
de acção: ética e responsabilização em
toda a fileira produtiva até ao consumo;
o papel da economia em rede na mu-
dança das relações do trabalho ao con-
sumo; a desregulamentação e liberali-
zação implicam uma abordagem do que
é o bem comum, o serviço universal e o
serviço público essencial (aliás, exigên-
cia do modelo social europeu); as novas
parcerias entre consumidores, já que
está completamente esgotado o modelo
da reivindicação do consumo pelo con-
sumo, procurando-se parcerias com am-
bientalistas, organizações dos direitos
cívicos, associações de doentes, etc; e,
enfim, encaminhar as preocupações de
um consumo sustentável para a susten-
tabilidade em si, já que as ameaças pla-
netárias globais exigem novas normas e
padrões de produção e consumo onde
obrigatoriamente devemos participar... e
aprender a participar, escolhendo o que
é melhor para a Terra.

O que tem vindo a acontecer na
sociedade de consumo

Finda a II Grande Guerra, os vencedores
adoptaram uma estratégia económica e
social visando: democratizar o consumo,
incluindo a saúde, o transporte, o ensino e
a habitação. O poder de compra, dentro da
lógica do fordismo, foi reconhecido como
instrumento indispensável, a expansão da

esfera produtiva foi alimentada pela neces-
sidade de tirar a Europa das cinzas, reequi-
pando-a com um novo mapa de estradas,
fábricas, serviços, modernização da agricul-
tura, equipamentos de lazer. Esta democra-
tização do consumo traduziu-se em quali-
dade de vida e melhores indicadores de
desenvolvimento humano, desde a redu-
ção drástica da morbilidade infantil até ao
recuo do analfabetismo. O quase pleno
emprego e uma inflação praticamente ine-
xistente fizeram triunfar o fabrico em série,
a abundância, a mais e melhor saúde,
desenvolvendo a crença no progresso.

Nascia aqui o novo estatuto do consu-
midor, uma dimensão cada vez mais soli-
citada do cidadão, obrigado a ponderar
actos de consumo desde o antes da
maternidade até às operações fúnebres.
Aprendemos que o estatuto requer com-
petência própria, informação oportuna,
aprendizagem contínua. Celebramos
contratos para tudo, desde os bilhetes de
avião comprados online, passando pela
compra da nossa casa até ao casaco que
mandamos para a limpeza a seco. Há os
rótulos cada vez mais exigentes, há as
garantias, há os folhetos informativos, os
certificados, os comprovativos; há as nor-
mas de segurança, há a educação para a
saúde, a segurança alimentar, os compor-
tamentos ambientalmente responsá-
veis... e, entretanto, os processos técnicos
alteram-se, deitamos fora a máquina de
escrever e o computador passou a contro-
lar toda a nossa existência, os autocuida-
dos em saúde são dominantes e descobri-
mos que os litígios de consumo são
matéria fundamental para os nossos

DOSSIER

20 APRENDER

É - SE CONSUMIDOR
PARA TODA A VIDA
REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM FORMAÇÃO CONTÍNUA

Texto: Beja Santos (Direcção-Geral do Consumidor) # Fotografias: Miguel Baltazar

Não se pode compreender o consumidor sem primeiramente nos interessarmos pelo indivíduo,
pelos seus actos socioculturais e económicos. Ser consumidor é um estatuto: os consumidores
não têm existência própria, o que será inútil querer analisar as suas atitudes e comportamentos
em matéria de consumo sem observar previamente as transformações desencadeadas nos siste-
mas de valores, mentalidades, aspirações e opiniões.
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direitos cívicos.
Precisamos de saber o que esperar da

Administração, onde se pode obter a
informação idónea, quais são as associa-
ções de consumidores, quem trabalha na
educação do consumidor. Como não so-
mos enciclopédias ambulantes e a nossa
cultura não pode abarcar todos os conhe-
cimentos, queremos saber mais sobre
segurança alimentar, mas também sobre a
segurança dos produtos perigosos, o que é
elementar saber se queremos comprar
time-sharing, os cuidados a ter no comér-
cio electrónico, qual a segurança que de-
vem ter os equipamentos colectivos, como
saber ler a publicidade, como é que o
comércio justo deve merecer a nossa con-
sideração, por exemplo.

Por definição, a sociedade e o merca-
do são dinâmicos: as potencialidades do
computador alteram-se, um electrodo-
méstico como o microondas transforma
a vida familiar, as caixas ATM contri-
buem para desmaterializar o dinheiro.

Se era correcto dizer-se há 20 anos que
a sociedade de consumo gera produtores
e consumidores em série, hoje o conceito
está ultrapassado pela civilização da
hiperescolha. Hoje, o nosso tempo é do-
minado pelas séries curtas, a informação

em tempo real, pelo papel dos média na
formação dos nossos gostos, desde a
moda, passando pela adesão a causas
humanitárias. 

Parece que o consumo de transfor-
mou no fim supremo das sociedades
democráticas. A sociedade é consumo,
em profusão renovada. Por isso, e por-
que o mercado de trabalho mudou de
natureza, o consumidor é igualmente
empreendedor, está disposto às mais
diversificadas experiências emocionais e

está centrado num conjunto de paradig-
mas que atravessam a contemporaneida-
de, a saber: conforto, segurança, saúde,
comutação permanente e gozo imediato.
Na actualidade, esta é uma das fases visí-
veis que se põe à aprendizagem contínua
no consumo: o consumidor é calculista,
está multiequipado, mistura habilmente
o consumo com a produção, é tão mais
bem sucedido quanto sabe introduzir a
tecnologia no espaço doméstico. Com a
sua procura de eficiência empurrou a
distribuição e a produção para imensas
transformações. A título de exemplo, re-
corde-se que há hoje lojas que nunca
fecham e que as máquinas ATM possibi-
litam operações bancárias a qualquer
momento. 

Outra mudança operada entre a so-
ciedade de consumo do passado e a
actual fase de hiperconsumo, é que tra-
balhávamos e tínhamos lazer, em tem-
pos radicalmente separados. Hoje não é
assim: trabalhamos mais e a tecnologia,
o consumo e o empreendimento aju-
dam-nos a articular trabalho e lazer. 

A família como unidade de consumo
dos anos 50 até aos anos 90 também está
em profunda transformação: a relação
afectiva é muito instável e pode cair por

A chegada das novas superfí-
cies agigantou o espectáculo
do consumo, substituindo as
artérias eliminadas a neon
por catedrais desmesuradas
feitas de entretenimento, pas-
seata, identificação dos objec-
tos através de práticas de glo-
rificação colectiva. 



22 APRENDER

terra imprevistamente.
Temos ainda a nossa vida pautada

entre o local e global. E daí dizermos
que vivemos no glocal: a nossa socie-
dade de hiperconsumo define-se pelos
bens da globalização e pelos valores da
identidade local.  

Do capitalismo de produção 
à sociedade de hiperescolha

Não haja ilusões de que é o carácter
pessoal e social dos trabalhadores que
marca e reconfigura a cidadania do con-
sumo. O trabalhador dos anos 50 e 60
(e mesmo 70 e até 80) acreditava na
estabilidade do seu trabalho dentro da
empresa, sentia-se protegido pela Segu-
rança Social, os filhos saíam de casa
concluídos os estudos, aspirava-se pela
reforma para ter lazeres profundos e via-
jar sem destino.

Com o capitalismo flexível e com a
economia da sociedade em rede, troca-
se mais frequentemente de emprego, há
uma colisão frontal entre valores de
longo prazo numa sociedade que se rege
pelo curto prazo. No mercado de tra-

balho, as novas competências estão sub-
metidas a um stress elevadíssimo. No
passado, a lógica do fordismo baseava-
se em três princípios: tamanho (quanto
maior mais eficiente), tempo métrico (a
gestão da fábrica sabia exactamente o
que cada um dos operários produzia
num determinado momento) e hierar-
quia (a superestrutura que organizava e
dirigia a produção retirava das oficinas e
dos escritórios toda a possível criação).

Agora os tempos são de flexibilidade
e dá-se a concentração do poder sem
centralização. Com os anos 80, o poder
transferiu-se para os accionistas que pas-
saram a dar ordens ao director execut-
ivo; as estratégias bancárias conduziram
o sistema financeiro a imiscuir-se no
território do Estado-Providência, a com-
prar empresas e até a gerar influencia
cultural com o mecenato. Com a hiper-
qualificação e infradesqualificação, o
leque salarial tornou-se abismal. Resta
acrescentar que o individualismo emer-
ge nos territórios do consumo no final
dos anos 70, graças à diferenciação e às
séries que se extinguem logo que os pro-
dutos saiam de moda. A chegada das
novas superfícies agigantou o espectá-
culo do consumo, substituindo as arté-
rias eliminadas a neon por catedrais des-
mesuradas feitas de entretenimento,
passeata, identificação dos objectos atra-
vés de práticas de glorificação colectiva. 

Como deixou de ser pecado consu-
mir sem olhar para os outros, porque
vivemos numa arca de Noé em que to-
dos os modos de consumo são possí-
veis, emerge o problema da responsabi-
lidade, da sustentabilidade, da solidarie-
dade e da cidadania. Vivendo num
“consumo-mundo” com expansão das
necessidades e o aparecimento incessan-
te de novos serviços, tudo comandado
pela emoção, a aceleração das tomadas
de decisão e a multiplicação das expe-
riências, resta perguntar se somos turbo-
consumidores, egoístas e predadores,
sempre prontos ao “bom, bonito e bara-
to” ou se queremos procurar reduzir as
assimetrias e os modos de consumo
insustentáveis.

O mundo de consumo melhor é pos-
sível. E a educação do consumidor para
toda a vida precisa de uma resposta.
Vamos ver algumas das portas que se
podem abrir.   

Este Consumo que nos Consome
(Olhares sobre a sociedade de consumo

actual)

Beja Santos 2006 
Campo das Letras com o apoio 
do Montepio Geral. 250 pp.

Beja Santos, principal colaborador do dossier
deste número da Aprender ao Longo da Vida, é
um dos principais dinamizadores da cidadania
do consumo e escreveu este livro, que pretende
oferecer a todos os interessados uma explica-
ção abrangente do funcionamento da socieda-
de de consumo, mostrar como ela mudou radi-
calmente nos últimos anos e porque é preciso
saber como, onde e em quê.
Este Consumo que Nos Consome é uma viagem
sobre os valores do consumo no nosso tempo,
as novas preocupações dos consumidores, a
gradual convergência entre as escolhas do con-
sumo e a sustentabilidade, a não aceitação de
uma qualquer globalização económica-financei-
ra, a problemática do individualismo contempo-
râneo em choque com as manifestações de
solidariedade na esfera do consumo e da cida-
dania. Consumidores e consumo estão implica-
dos numa nova dinâmica que em nada acolhe
os valores típicos da triunfante sociedade de
consumo da segunda metade do século XX.
Este livro, composto de pequenos textos que ra-
ramente ultrapassam as duas páginas, permite
uma leitura fragmentada, agradável e acessível.
Está organizado em cinco partes.
A primeira, “Consumidores em Movimento”,
articula o consumo globalizado com a evolução
verificada na ordem politica, económica e social
nos últimos cinquenta anos. A segunda, inti-
tulada “Ética e responsabilização” fala-nos em
como é entendido o consumo “responsável” por
diferentes e representativos grupos de interven-
ção cívica. “O doente do futuro”, a terceira
parte, aborda a nova atitude face aos direitos e
deveres dos doentes. Na quarta parte, “Aliança
entre a comida e a fome” estabelece-se uma
equação entre as preocupações com a comida
saudável e o culto da forma. Por último, na
parte designada “Da sociedade de risco à nos-
talgia do Paraíso” é abordado esse aparente
paradoxo onde se irmanam a sociedade de
risco e o fervor ecológico.
Cada uma destas partes estrutura-se basica-
mente na seguinte divisão: “Modos de pensar”,
“Entre o pensar e o agir” e “Modos de agir”, que
nos vão revelando linhas de pensamento sobre
o consumo, uma perspectiva histórica e ter-
minando com legislação, regulamentações e
muitas sugestões práticas que permitem a
cada um de nós ser um consumidor atento.

Com o capitalismo flexível e
com a economia da
sociedade em rede, troca-se
mais frequentemente de
emprego, há uma colisão
frontal entre valores de longo
prazo numa sociedade que se
rege pelo curto prazo. No
mercado de trabalho, as
novas competências estão
submetidas a um stress
elevadíssimo.



Não se pode compreender o
consumidor sem primeira-
mente nos interessarmos
pelo indivíduo. Os consu-

midores não têm existência própria, e
por essa razão procurou-se no artigo “É-
se consumidor para toda a vida” an-
alisar as atitudes e comportamentos em
matéria de consumo decorrentes das
transformações operadas nos sistemas
de valores, mentalidades, aspirações e
opiniões. Concluímos: somos consumi-
dores de um país periférico, e indepen-
dentemente de todos os atrasos face aos
países hiperindustrializados, damos
mostras de uma maior exigência nas
nossas decisões de um mercado de con-
sumo. São recentes as nossas preocu-
pações com o consumo social e ambien-
talmente responsável, o comércio justo,
as perplexidades com o endividamento
excessivo, os estilos de vida saudáveis.
Agir no consumo e com os consu-
midores requer duas posturas: ganhar
critério para escolher de acordo com as
suas necessidades e possibilidades e ser
solidário com os outros, apostando na
sustentabilidade e contrariando padrões
de consumo insustentáveis.

Neste texto vamos procurar referir os
direitos e as responsabilidades dos con-
sumidores não sem deixar de recordar
que as nossas decisões são pautadas de
acordo com o progresso tecnológico e as
necessidades do momento. É o que a
seguir exemplificamos com a habitação.

O que está a mudar 
no conceito de habitação

Quando falamos de endividamento e
de crédito ao consumo sabemos que a
habitação é uma questão central. Igual-
mente a legislação concede uma garantia
de 5 anos para uma habitação nova. Em
trinta anos tornámo-nos em importantes
compradores de habitação. Não é por
acaso que a mediação imobiliária e legis-
lação do condomínio têm que corres-
ponder a tal avanço. A habitação é o bem
de consumo mais caro cuja a escolha de-
ve obedecer a critérios e ponderação bem
fundamentados. Além disso, o consumi-
dor compra também serviços como são
aqueles que prestam uma agência imobi-
liária ou uma empresa de gestão de con-
domínio. O consumidor paga a quem
constrói, paga à agência, paga ao condo-
mínio e paga diferentes impostos. Não
compra só um bem físico, compra uma
atitude e até uma norma estatutária. O
consumidor muitas vezes é negligente
com as infraestruturas e com as acessibi-
lidades e até mesmo com os problemas
da qualidade em torno da habitação.
Voltando ao progresso técnico e às preo-
cupações do legislador, procura-se defen-
der o consumidor através da lei das
garantias , da ficha técnica da habitação e
da própria comunicação publicitária.
Enfim, quanto mais o consumidor inter-
vém na qualidade da habitação maior
será a transparência dos outros agentes. 

Qualidade da habitação o que quer
dizer? Pode incluir: qualidade do espaço
interno da habitação; qualidade do
envolvimento; qualidade dos equipa-
mentos e serviços urbanos, qualidade de
integração na cidade. De igual modo,
entendem-se como requisitos de quali-
dade do local: as condições naturais do
sítio, a eventual existência de linhas de
água; ventos, o relevo, a orientação e a
exposição ao sol; as vistas; as condições
de segurança; a eventual existência de
fontes de poluição.

Compete às autoridades verificar se a
venda da casa está a ser acompanhada
de uma informação transparente e de-
talhada. Comprar casa não deve

seuma lotaria, mas não se podem
consagrar os direitos dos consumidores
se não lançarmos um novo olhar sobre
o mercado de consumo e sobre a pró-
pria responsabilidade individual e
social do consumidor na construção da
cidade.

Um ABC dos direitos 
dos consumidores

Direito à qualidade de bens 
e serviços

Os bens e serviços destinados ao con-
sumo devem estar aptos a satisfazer os
fins a que se destinam e a produzir os
efeitos que lhes atribuem. Deve então o
consumidor: analisar atentamente os
produtos que lhe são fornecidos e os
serviços que lhe são prestados por forma
a, se necessário, fazer valer os seus direi-
tos através de uma reclamação devida-
mente fundamentada; deve igualmente
exigir sempre a factura porque constitui
um meio de prova importante para se
efectuar a reclamação.

Direito à protecção da saúde 
e da segurança física

Os bens e serviços que se destinem
aos consumidor devem ser fornecidos
ou prestados de forma a que não apre-
sentem riscos que possam pôr em causa
a sua saúde e segurança. Deve então o
consumidor verificar: se os produtos
que adquire obedecem a regras de higie-
ne e sanidade; se as informações refe-
rentes aos produtos são escritas em por-
tuguês, têm os modos de utilização, pra-
zos de validade e outras indicações obri-
gatórias para uso adequado. 
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É UMA PRÁTICA
QUOTIDIANA
Texto: Beja Santos (Direcção-Geral do Consumidor)
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Direito à formação e à educação 
para o consumo

O consumo pode descambar em
compra compulsiva, gastos supérfluos e
até endividamento. Quando compra-
mos manifestamos conhecimento ou
desconhecimento da proveniência dos
produtos. Comprar deve ser um acto de
responsabilidade, manifestar interesse
social e ambiental, prevenir danos am-
bientais graves e mais injustiças no
comércio mundial. O consumo faz de
nós cidadãos assertivos, solidários e
intervenientes ou, pelo contrário, com-
pradores anónimos e indiferentes ao
consumo dos outros.

Direito à informação para o consumo
Sem informação correcta não existe

escolha consciente e livre, mas limitada e
condicionada. Sem a informação leal so-
bre as características essenciais dos bens e
serviços, o acto da compra pode ficar
desajustado à necessidade inicialmente
sentida. Por isso devemos prezar a infor-
mação como correcta, leal e perceptível.

Direito à prevenção dos interesses
económicos

A generalidade das relações de consu-
mo expressam-se através de um con-
trato. O principal cuidado diz respeito
aos contratos pré-elaborados, os contra-
tos de adesão. O consumidor pode
denunciar ou anular o contrato cele-
brado por correspondência ou na venda
ao domicílio num prazo de vários dias e
todos estes contratos devem ser redu-
zidos a escritos.

Direito à reparação de danos
Quando não se chega a acordo entre

fornecedor e cliente quanto a um con-
flito de consumo, deve ser possível re-
correr a uma instância que procura a
mediação e a conciliação desse conflito.
O consumidor tem o direito a uma justi-
ça acessível, rápida e, sempre que pos-
sível gratuita. É por isso que deve recor-
rer aos centros de arbitragem de confli-
tos de consumo, aos centros de infor-
mação autárquicos ao consumidor, ao
Centro Europeu do Consumidor ou às
associações de consumidores.

Direito à representação e consulta
Consistindo numa auscultação em

permanência que responsabilize os con-

sumidores organizados, provendo me-
canismos regulares de consulta em
todos os domínios nucleares para a pro-
moção dos interesses na área do consu-
mo

O universo dos direitos 
do consumidor

A informação ao consumidor: rotu-
lagem, afixação de preços, garantias, ins-
truções de uso, etc. A informação desen-
volve-nos a aptidão para a escolha. Uma
formação contínua faz-nos mais livres,
exigentes e eficazes no nosso protago-
nismo no mercado. Saber ler a rotula-
gem dos têxteis ou do calçado contribui
para uma boa escolha para a saúde e
para o dinheiro despendido. A mesma

coisa se poderá dizer dos medicamentos
e dos prazos de validade.

A educação do consumidor ajuda-
-nos a compreender o significado da
globalização, as vantagens do comércio
justo, a ter em conta a responsabilidade
social empresarial, os mecanismos de
violência que se podem introduzir no
consumo por força de uma consumo
descabelado dos media, etc.

O direito à qualidade tem a ver com
instrumentos tangíveis para medir a
qualidade, como é o caso da normali-
zação. Os serviços públicos devem ter
qualidade aqui entendida como apti-
dão, eficiência, compatibilidade. 

Na reparação de danos temos o trata-
mento jurídico, mas também a informa-
ção jurídica para desenvolver a compe-
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tência de perguntar antes de assinar e
saber os direitos que nos assistem quan-
do por exemplo, há defeito ou incum-
primento do contrato.

A protecção dos interesses económi-
cos ocupam um domínio onde cabem
os contratos, time-sharing, as agências
de viagens, os produtos financeiros,
entre outros. Não há mercado organiza-
do sem transparência destas operações. 

A saúde e segurança física do consu-
midor tem a ver: regulamento das subs-
tâncias perigosas e dos produtos tóxicos:
controlo farmacêutico e a interdição de
usar hormonas na criação de gado ou,
ainda, o regulamento do material eléc-
trico de baixa tensão. Trata-se de um
domínio com importância acrescida gra-
ças às preocupações com a segurança ali-
mentar, os regulamentos dos parques de
diversões, ascensores, brinquedos, etc. 

Por outras palavras, o consumidor
deve ter uma Administração atenta,
competente e eficaz, seja dos interesses
directos do consumidor, mas também
na agricultura, nos transportes, no turis-
mo ou no ambiente. Os direitos à mesa

têm a ver com o acompanhamento da
legislação sobre a higiene dos alimen-
tos, as alegações dos géneros alimen-
tícios, o combate aos fraudes, o dispor
da traçabilidade dos géneros alimen-
tícios, sobretudo daqueles que possam
ser associados a desastres para a saúde
pública. O acesso simplificado à justiça
deve ser sinónimo de não necessitar de
ir a tribunal por causa de um embara-
çoso litígio decorrente de uma repara-
ção mal executada ou de uma peça de
vestuário danificada na tinturaria.. Con-
sumir em segurança inclui os lazeres, a
bricolage, os isqueiros e os utensílios
eléctricos, por exemplo, mas também os
medicamentos, os cosméticos e os pro-
dutos que prometem saúde.

O Centro Europeu do Consumidor
editou o “Guia dos Direitos do Consu-
midor”, de distribuição gratuita, e onde
se procura responder a todos os proble-
mas do dia a dia, incluindo as viagens
organizadas, o comércio electrónico, o
transporte aéreo e o saber usar com cri-
tério o livro de reclamações. Igualmente
o manual “A Educação do Consumidor
na Aula” (exemplar gratuito através de
www.e-cons.net), se bem que mais
orientado para o meio escolar e para
jovens é facilmente redireccionável
para uma educação ao longo da vida. O
mesmo se pode dizer do Dolceta
(<http://spip.dolceta.net/pt>) que é um
programa que oferece informações
sobre contratos de compra e venda,
resolução de litígios, vendas à distância
e igualmente questões relacionada com
o orçamento familiar, envolvendo um
crédito ao consumo e à habitação, mo-
dos de pagamento e aplicações financei-
ras. O Ministério da Educação, através
da Direcção Geral da Inovação e Desen-
volvimento Curricular, e de colaboração
com o Instituto do Consumidor, editou
o “Guia para a Educação do Consumi-
dor” (ver caixa).

Tudo isto para dizer que não vale a
pena dramatizar quando perguntamos:
por onde começar? Onde arranjar docu-
mentos? Quem pode colaborar con-
nosco? 

A aprendizagem de toda a vida é um
grande desafio para a educação do con-
sumidor, para os consumidores organi-
zados, para os formadores e para a
Administração. Todos podem cooperar.
Todos ganhamos com a cooperação.

DIRECÇÃO-GERAL DO
CONSUMIDOR

D
irecção-Geral do Consumidor, organis-
mo da Administração Pública com a
missão de promover e salvaguardar os

direitos dos consumidores apoia os consu-
midores individuais, prestando informação,
recebendo e encaminhando reclamações.
A Direcção-Geral do Consumidor (ex- Instituto do
Consumidor) funciona o Centro Europeu do
Consumidor (CEC) que disponibiliza informação
e assistência de forma gratuita através de um
atendimento presencial, telefónico e escrito,
presta assistência na resolução conflitos de con-
sumo transnacionais e facilita o acesso aos
organismos de resolução extrajudicial de litígios.
No portal do IC (www.consumidor.pt) , poderá
aceder a toda a informação disponível e optar
pelo assunto de interesse imediato.
A Direcção-Geral  do Consumidor  disponibiliza
ainda um centro de documentação, com obras
sobre temáticas ligadas ao consumo .
Entendendo  Educação do Consumidor como a
acção  que tem como objectivo dar elementos
aos cidadãos  que lhe permitam situar-se pe-
rante a sociedade de consumo como consu-
midores conscientes, críticos, responsáveis e
solidários, capacitando-os para a “filtragem”
da informação que recebem, levando-os a de-
cisões de consumo responsáveis; tendo noção
de que EC é um processo permanente e con-
tínuo que só poderá ser entendido no todo do
desenvolvimento integral do aluno/cidadão,
dotando-o de conceitos, procedimentos e ati-
tudes que levem a uma sociedade de con-
sumo mais justa, solidária e responsável; 
A  Direcção-Geral do Consumidor, no intuito de
capacitar cada consumidor de saberes que
lhe permitam optar conscientemente  em
cada acto de consumo promove acções de
educação e formação, também produz e divul-
ga materiais didáctico-pedagógicos sobre
temáticas da Educação do Consumidor.
O contributo mais recente da Direcção-Geral
do Consumidor foi o “Guião de Educação do
Consumidor” (podem fazer o download deste
livro em: www.dgidc.minedu.pt/cidadania/
ficheiros/ guiao_consumidor.pdf) destinado a
formadores, elaborado numa óptica de enun-
ciação de deveres e responsabilidades, edita-
do pelo Ministério da Educação, através da
Direcção Geral da Inovação e Desenvolvimen-
to Curricular em colaboração com a Direcção-
Geral do Consumidor.
De acesso gratuito esta publicação inclui con-
teúdos programáticos em torno da ali-
mentação, do funcionamento da sociedade de
consumo, da comunicação publicitária, entre
outros, enunciando competências, bibliografia
e endereços electrónicos úteis.

A aprendizagem de toda
a vida é um grande
desafio para a educação
do consumidor, para os
consumidores organiza-
dos, para os formadores
e para a Administração.
Todos podem cooperar.
Todos ganhamos com a
cooperação.
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O Comércio Justo trouxe
para nós um ganho
político, económico e
de reforço da luta polí-
tica do MST”, diz Luís

Alonso Sales, dirigente do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), que luta pela reforma agrária no
Brasil. Recentemente, o líder camponês
somou à actividade de dirigir as ocupa-
ções dos sem-terra à de comandar uma
das cooperativas agrícolas do MST, a
Cooperativa Central de Reforma Agrária
do Paraná, responsável pela produção
da erva mate importada há mais de dez

anos para a Europa pela CTM Altromer-
cato, a maior organização de Comércio
Justo da Itália e a segunda maior do
mundo. De 11 a 13 de Maio, ele parti-
cipou, com outros produtores, como a
Artgravatá, fabricante de brinquedos
educativos do estado brasileiro de
Pernambuco, e organizações europeias,
no Fórum de Comércio Justo realizado
no Jardim da Estrela, em Lisboa. 

O Fórum foi o culminar do projecto
“Consumo Responsável em Portugal –
escolha ética para um futuro susten-
tável”, coordenado pelo CIDAC, pela
Cores do Globo e Reviravolta, com o

apoio do Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento. 

O início em Portugal

A recente história do Comércio Justo
em Portugal começou quando o CIDAC,
em 1998, lançou o projecto “Comércio
Justo e Solidário”. No ano seguinte era
inaugurada a primeira loja, em Ama-
rante, e, em 2000, criada a Reviravolta,
uma associação com o estatuto de orga-
nização não-governamental para desen-
volvimento (ONGD). Actualmente, a
Reviravolta controla dez das onze lojas
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CONSUMO JUSTO
O consumo não deve limitar-se à satisfação de uma necessidade, mas ser também um acto em prol da jus-
tiça social. É este o objectivo do Comércio Justo, um movimento que congrega 1,5 milhões de produtores
em países da América Latina, África e Ásia e 2.800 lojas na Europa. Em Portugal, o Centro de Intervenção
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral (CIDAC), a Cores do Globo e a Reviravolta são as organizações que
trabalham esta temática. 

Texto: Cristina Portella # Fotografias: Miguel Baltazar
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de Comércio Justo existentes no país e a
importadora e distribuidora Equação,
responsável pelo abastecimento das lojas
nacionais ao lado de organizações simi-
lares espanholas e italianas. “Criámos a
associação com o objectivo de promover
o Comércio Justo nas suas diferentes
variantes, através da abertura de lojas e da
promoção da sensibilização, da educação
e da, em última instância, cooperação
com os produtores”, contou Gabriela
Silva, representante da Reviravolta no
Fórum do Jardim da Estrela. 

Além da vertente comercial, a associa-
ção participa em vários projectos de edu-
cação para o desenvolvimento, junto a
públicos de outras associações e jovens,
cujos temas são consumo responsável,
direitos humanos, cidadania e responsa-
bilidade social. Além disso, organizam
coffee breakes com produtos do Comércio
Justo e participam de feiras. “Tentamos,
sempre que possível, alargar o mercado
para que cada vez mais produtores pos-

sam integrar o circuito. Paralelamente,
procuramos realizar actividades de cariz
educativo para mudar a mentalidade das
pessoas.”

A Cores do Globo começou por fazer
bancas em escolas, em 2001, até que,
com o surgimento de mais voluntários e
a comprovação da viabilidade do negó-
cio, avançou-se para um ponto de venda
no Campo Grande, o Quiosque do
Mundo, e, em 2004, para uma loja na
Baixa lisboeta, a Mercearia do Mundo.
“Porque, além de sensibilizar o consu-
midor para consumir de forma mais
consciente e informada e dentro de um
circuito alternativo de comércio, teria de
existir um local onde as pessoas pudes-
sem encontrar os produtos dos quais se
estivesse a falar”, comentou Alexandra
Figueiredo, da Cores do Globo. Produ-
tos que variam de alimentos básicos,
como arroz, café, mel ou chá, a sofisti-
cadas peças de artesanato. Além de gerir
um ponto de venda, a associação realiza

actividades de sensibilização nas esco-
las, com o objectivo de criar quiosques
de Comércio Justo geridos por profes-
sores e alunos, para introduzir os seus
produtos no quotidiano das crianças e
das suas famílias. 

A educação para o desenvolvimento
é, junto com a cooperação, uma das
linhas de actuação do CIDAC. “E o
Comércio Justo é uma actividade em
que podemos facilmente criar pontes e
sinergias entre estas duas áreas. Ou seja,
para se poder ter produtos nas lojas do
Comércio Justo aqui em Portugal tem
de haver primeiro um trabalho junto
dos produtores, nos países do Sul, de
capacitação, de formação, um acompa-
nhamento para que os produtos possam
responder aos critérios do Comércio
Justo, e é neste trabalho que temos
apostado”, explicou Lina Afonso, do
CIDAC. “Nós, por não termos a vertente
da comercialização, temos apostado na
vertente do trabalho junto aos produ-
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A plantação de erva mate para a Coope-
rativa do Movimento dos Sem Terra no
Paraná, estado da região Sul do Brasil,
envolve cerca de 500 famílias. Actual-
mente, como explicou o director da
cooperativa, Luís Alonso Sales, esta pro-
dução está a passar por um processo de
transição do método convencional para
outro mais orgânico. “Optamos pela pro-
dução agro-ecológica para as famílias
poderem ter um produto diferenciado,
não só no caso do chá, mas também na
agricultura do arroz, do feijão, da man-
dioca, da batata, e da produção de leite”,
disse o dirigente camponês. 
Mas esta mudança não está a ser fácil,
até porque, como explicou, o movimento
trabalha com famílias bastante desqua-
lificadas, algumas delas oriundas das
grandes cidades e sem prática na agri-
cultura. Segundo ele, cerca de 30% das
famílias ligadas ao MST não são de agri-
cultores. “Porque os grandes centros
estão inchados de favelas, de gente
desempregada. E o movimento faz o tra-

balho social e político convidando para a
terra. Então, muitas famílias vão, com
aquela esperança de ter uma terra, tra-
balhá-la, achando que amanhã ou depois
vão ficar ricas ou vão viver melhor.
Muitas vezes não sabem plantar um pé
de milho, um pé de couve, um pé de alfa-
ce. Isso custa caro para a organização.”
O MST agrupa hoje no Paraná 13.500
famílias assentadas, isto é, a viver em
terras em que a ocupação já foi legali-
zada, e 8 mil acampadas em terras que
querem conquistar. Escoar os seus pro-
dutos e garantir o preço justo para o pro-
dutor são as principais preocupações da
cooperativa. “Se a cooperativa der lucro,
o produtor filiado tem a sua parte no final
do ano”, contou. Mas, para garantir esse
lucro, é preciso comercializar os produ-
tos, actividade em que o MST não tinha
experiência. Por medo de serem burlados
por pessoas externas ao movimento,
resolveram criar os seus próprios gesto-
res, proporcionando formação específica
a assentados e produtores que demons-

trassem maior inclinação para o negócio. 
Há cinco escolas do MST no Paraná, a
administrar cursos de formação técnica,
administrativa e política. “Porque não
basta plantar: temos de plantar, vender,
comprar e diversificar a propriedade. E,
nesse processo de formação, temos que
envolver toda a família, porque o uso de
mão-de-obra externa sai fora dos nossos
objectivos como MST, como cooperativa,
como entidade social.”
O Comércio Justo é considerado pelo
MST como um circuito eficaz, não só para
a comercialização da produção como
para a divulgação do próprio movimento
e da sua luta pela reforma agrária no
Brasil. Mas esse trabalho esbarra em
várias dificuldades, como a ausência de
certificação do produto e nas altas taxas
alfandegárias praticadas na Europa. Uma
das soluções, segundo Luís Alonso Sales,
seria a diversificação dos produtos expor-
tados. 
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tores e, em Portugal, na informação e
sensibilização dos consumidores em
geral e, ultimamente, também das insti-
tuições públicas, nomeadamente através
da publicação Consumo Público Ético.”

Entre os projectos do CIDAC junto
aos produtores há o da capacitação dos
tecelões de Quinhamel, na Guiné
Bissau, em parceria com outras organi-
zações do Comércio Justo, como a
importadora espanhola IDEAS. Neste
caso, são artesãos guineenses que traba-
lham com teares tradicionais para fabri-
car um tecido chamado “panos”, com o
qual se pode confeccionar colchas, toa-
lhas de mesa, guardanapos, etc. Em con-
junto com esses produtores, o CIDAC e
as outras associações procuram adaptar
os “panos” à realidade dos mercados
europeus para que possam ser vendidos
aqui, através da rede de Comércio Justo.
Em Timor tem lugar um outro projecto
do CIDAC com os produtores, nesse
caso relacionado com o desenvolvimen-
to do turismo alternativo em Tutuala,
uma área protegida onde 1460 pessoas
dependem da agricultura de subsistên-
cia centrada no milho. “Em Comércio
Justo falamos maioritariamente de pro-
dutos, mas podemos aplicar os mesmos
critérios aos serviços”, diz Lina Afonso.
E que critérios são esses?

O que é o Comércio Justo

O movimento do Comércio Justo
apresenta-se como uma alternativa ao
comércio convencional porque, para
além dos critérios económicos, rege-se
por valores éticos que incluem aspectos
sociais e ecológicos, como preço míni-
mo garantido para o produtor, capaz de
proporcionar-lhe uma vida digna; limi-
tes ao trabalho infantil; pré-finan-
ciamento ou acesso a outras formas de
crédito; e protecção do ambiente. Em
síntese, um tipo de comércio em que o
respeito e a preocupação pelas pessoas e
pelo ambiente teriam prioridade frente
ao lucro. O circuito “justo” envolveria
uma aliança entre produtores marginali-
zados dos países do Sul – América
Latina, África e Ásia – e os consumidores
de todo o mundo, em particular euro-
peus e norte-americanos. 

Para reunir estes dois extremos da
cadeia – produtores e consumidores –,

existiriam associações, importadoras e
lojas sem fins lucrativos, geridas ou não
por organizações não-governamentais
para desenvolvimento e cooperativas de
consumo. Os produtores seriam sempre
sectores da população excluídos do
acesso directo ao mercado mundial ou,
caso participassem neste, fazendo-o em
condições de exploração. Actualmente,
1,5 milhões de pequenos produtores
estão organizados em cerca de 3 mil
organizações de base em mais de 50 paí-
ses do Sul para participar do Comércio
Justo.

A maioria das organizações envolvi-
das com o Comércio Justo, sejam elas de
produtores, exportadores ou importa-
dores, são membros da Associação
Internacional para um Comércio Justo
(IFAT), com 270 membros em 61 países.
Desde o ano 2000, o Comércio Justo
vem crescendo na Europa a uma taxa
média de 20% ao ano. Para isso, contri-
buiu a inclusão dos seus produtos, em
especial dos alimentos, em canais mais
convencionais de distribuição, como
supermercados e instituições governa-
mentais. Só para dar um exemplo, o café
e o chá servidos em várias instituições
comunitárias, como o Parlamento Euro-
peu, Conselho da Europa e Comissão
Europeia têm o selo do Comércio Justo. 

O crescimento do Comércio Justo na
Europa – onde são efectuadas entre 60%
a 70% das suas vendas mundiais –, é
inegável, mas há muito ainda para fazer,
principalmente no que diz respeito à
mudança de mentalidade dos consumi-
dores dos países desenvolvidos. “As pes-
soas estão habituadas a pensar no acto
de consumir como uma reposta a uma
necessidade, em que os critérios são
qualidade e preço. O que pretendemos
fazer é mostrar às pessoas que esses cri-
térios não são suficientes. Há a questão
de como o produto foi produzido, em
que condições humanas e ambientais,
que consequência a nossa decisão de
compra vai ter em termos humanos e
ambientais. E mostrar às pessoas que
todos temos a ganhar com esses crité-
rios. Que aquilo que se consegue, no
fundo, em termos mais globais, é uma
comunidade global mais solidária e
mais justa, e com menos conflitos e
menos desastres humanos”, diz Lina
Afonso, do CIDAC.

REDE DE EDUCAÇÃO
DO CONSUMIDOR

U
nindo esforços de varias instituições com
entendimento e objectivos semelhantes
sobre Educação do Consumidor, em

Fevereiro de 2004, com o objectivo de formar
consumidores, críticos, solidários, responsá-
veis  e intervenientes. São fundadores da Rede
de Educação do Consumidor, (RedeEC), a
Direcção-Geral do Consumidor (DGC), que a
coordena, a Direcção-Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular (DGIDC), a Associa-
ção Portuguesa para a Defesa do Consumidor
(DECO), a União Geral de Consumidores (UGC)
e a Federação Nacional de Cooperativas de
Consumidores (FENACOOP). São membros da
RedeEC, autarquias, associações, educadores,
professores, e  formadores interessados em
compartilhar experiências e desenvolver activi-
dades relacionadas com a Educação do
Consumidor. Também poderão fazer parte da
RedeEC agrupamentos escolares, escolas
autarquias, cooperativas e outras associações
de consumidores e cidadãos que se interessem
pela EC que assumam os compromissos fixa-
dos. O grande objectivo de RedeEC é criar uma
estrutura alargada de instituições que tra-
balhem organizadamente  e em colaboração
na educação do consumidor. 
Os materiais produzidos e/ou divulgados  con-
sistem num conjunto de guias práticos (em
versão impressa e CD-Rom) sobre alimentação
(higiene alimentar, nutrientes e outras subs-
tâncias, preparação das refeições, prevenção
da obesidade e regras para uma alimentação
cuidada...), segurança infantil, publicidade e
media, prevenção do endividamento, ques-
tões de segurança associadas ao uso do gás e
electricidade e várias outras publicações des-
tinadas a um tratamento transversal da EC. 
Os contactos e inscrição na RedeEC podem

realizar-se, através da Internet: Em RedeEC
depois de aceder ao portal:  www.consumidor.pt
ou através da Divisão de Formação da DGC,
Direcção-Geral do Consumidor, Praça Duque
de Saldanha, 31-1º, 1069-013 Lisboa. Tel.:
213564600; fax: 213564719
A RedeEC de Portugal está em ligação com a
rede dos países do Sul da Europa, com a Rede
Europeia de Educação do Consumidor e conta
com o apoio e reconhecimento da Comissão
Europeia.
A RedeEC promove colóquios, encontros, jor-
nadas pedagógicas, reuniões regionais, acções
de sensibilização e responde a pedidos de for-
mação por parte das instituições.
Utiliza material elaborado pelo IC, pelos mem-
bros coordenadores e pelas associações de
consumidores, prevendo a utilização de mate-
riais de projectos europeus no âmbito do pro-
jecto Comenius 1 e 3 e Consa 3. 
Presentemente, procuram estreitar-se rela-
ções entre os participantes dos projectos
Comenius 1 e 3, o projecto DOLCETA e a RedeEC.
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Uma das fragilidades mais
detectadas na educação para
o consumo é a de que a pro-
cura dominante de enuncia-

dos em torno de um quadro de direitos
e deveres dos consumidores deixa for-
madores e formandos desobrigados à
transmissão e discussão do sentido e
dos valores da sociedade de consumo.

O formador pretende moralizar (há
comida que é boa e a que não presta, a
publicidade manipula a decisão da
compra, são as modas que nos obrigam
a mudar permanentemente os objec-

tos...) e o formando não descobre nem a
identidade nem a ligação entre o consu-
mo e o meio circundante e o que está à
escala global, nem se torna visível qual-
quer projecto educativo em que o
consumo seja encarado como uma das
dimensões da cidadania e não como um
fim em si mesmo.

Esta despretensiosa «memória» cen-
tra-se na questão dos valores e os seus
fundamentos na educação para o con-
sumo, procurando responder a questões
habitualmente iludidas ao jovem em
ambiente escolar: Qual a nossa identi-

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO: 
UMA RECONCILIAÇÃO 
ENTRE O SER E O TER

Texto: Beja Santos (Direcção-Geral do Consumidor) # Fotografias: Miguel Baltazar

Resistência e obediência 
são as duas virtudes do cidadão. 
Pela obediência ele garante a
ordem, pela resistência assegura 
a liberdade.

ALAIN TOURAINE

DOSSIER



dade na sociedade de consumo? O con-
sumo serve para compensar, substituir
os afectos, ou ajudar a conhecer as nos-
sas necessidades? A educação para o
consumo tem condições de contribuir
para as presentes e futuras responsabili-
dades, ou deve-se consumir tecnicamen-
te bem de acordo com as pautas domi-
nantes, ou para ganhar a liberdade e
viver em solidariedade?

A nossa identidade na sociedade
de consumo

Vivemos numa sociedade que fala
permanentemente na realização e no
triunfo da pessoa, no sucesso do indiví-
duo, nas maravilhas da comunicação,
nos direitos adquiridos e no bem-estar.
O consumo emergente é feito de sedu-
ção, prestígio, estatuto, é tratado como
um sinónimo de felicidade, conforto e
prazer da acumulação. Por definição,
uma sociedade de hiperescolha leva á
obsolescência de inúmeros objectos,
condicionando o seu valor às folhas do
calendário ou às performances que o
objecto assegura. Esta é a faceta de con-
sumição ou esgotamento inerente ao
estado efémero de inúmeros produtos.

Esta é uma questão posta como cen-
tral quando nunca nos interrogamos,
nem o sistema educativo interpela, onde
se insere o estatuto do consumidor nem
qual o seu grau de universalidade.

Só um quinto da Humanidade está
em condições de auferir dos benefícios
da sociedade de consumo, e ser consu-
midor não é uma finalidade mas sim
um aspecto material da existência que
deve ser dimensionado pela organiza-
ção da cidadania.: ser realizado, tendo
disponibilidade de adquirir dentro de
limites toleráveis e aceitáveis, permiti-
dos pela organização social, económica
e política.

Uma educação para o consumo não
deve fazer uma leitura estática dos
objectos disponíveis, pode e deve inter-
rogar a ligação entre aquele objecto e o
nosso conforto efectivo, se determinado
consumo se insere numa atitude de
generosidade ou de mercantilização de
relações, se o ser humano tem alterna-
tivas para intervir no consumo ou se a
nossa relação com os objectos é de mera
competição, devendo-se a sua boa es-
colha a relações de qualidade-preço,

sem questionar a responsabilidade do
produtor, os problemas ambientais e se
estão assegurados os direitos humanos a
quem fabrica os objectos postos à nossa
disposição.

Pode-se educar sem falar 
dos valores?

O modelo do consumo dominante
baseia-se na existência de inúmeros
objectos onde eu posso escolher. Em ter-
mos ideológicos prevalece a doutrina de
que a democracia de mercado é sinóni-
mo de variedade e liberdade de escolha,
e que a falta de democracia é sinónimo
de penúria, condicionamento da esco-
lha, limitação do número de objectos.

Uma educação para o consumo pode
questionar se os mais de seis mil milhões
de habitantes do planeta podem todos
dispor de viatura privada e se o mercado
dos alimentos ou do entretenimento
asseguram, na plenitude, escolhas livres.

Se todos tivéssemos viatura, o pla-
neta afogava-se em poluição. A indústria
agro-alimentar é reconhecidamente res-
ponsável pelo agravamento das assime-
trias na esfera do sector primário, por
abandono de campos, pela alimentação
sensaborona e até por catástrofes como
a das vacas loucas. Pensando só nos fil-
mes que são exibidos nas nossas salas de
cinema, recorde-se os conglomerados
da indústria cinematográfica que con-
trolam a distribuição e, hoje, para ver
um filme francês ou paquistanês são ne-
cessários circuitos alternativos que nada
têm a ver com a liberdade de escolha.

A sociedade de consumo instituiu as
suas mitologias e engrenagens, e, tal
como hoje se fala na competitividade
ou na verdade do mercado como com-
portamentos indiscutíveis, convém re-
cordar que já se negou que a Terra era
redonda, até recentemente achava-se
normal que as mulheres não tivessem
direito a votar, considerava-se a criança
como um adulto em miniatura, as socie-
dades aceitavam o trabalho infantil 12
horas por dia e os confessores espiri-
tuais diziam que a masturbação gerava a
surdez ou a desordem dos sentidos.

Isto para assinalar que há princípios
em que se deve fundamentar uma edu-
cação e sem os quais se perde o sentido
e a finalidade da educação para o consu-
mo e que são: o respeito pelo corpo, o

Em termos ideológicos preva-
lece a doutrina de que a
democracia de mercado é
sinónimo de variedade e
liberdade de escolha, e que a
falta de democracia é sinóni-
mo de penúria, condiciona-
mento da escolha, limitação
do número de objectos.
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saber cuidar de si e dos outros, a aceita-
ção do real, o saber conhecer os limites,
saber apreciar a autonomia e considerar
o tempo presente como aquele que nos
permite a acção e que não nos paralisa
face às incertezas do futuro.

Os fundamentos da educação 
para o consumo

De tanto se andar à procura de prá-
ticas irregulares, de produtos inseguros
ou sem qualidade, de comunicação
comercial fraudulenta, que se estabele-
ceu uma cortina de fumo sobre o que é
essencial e o que é supérfluo, propondo-
se, em sua substituição, não o que é um
consumo justo ou solidário, mas todo
aquele que é bom para a bolsa ou alega-
damente bom para a saúde, denuncian-
do-se a publicidade enganosa ou as im-
precisões da rotulagem como as ques-
tões prioritárias.

É evidente que não se contesta que
estas denúncias e rectificações são impe-
rativas para o funcionamento do merca-
do. Mas o consumo insustentável, onde
é que ele cabe na promoção dos interes-
ses dos consumidores? Como é que se
podem abordar as doenças do compor-
tamento alimentar quando há situações
em que os pais procuram compensar os
seus filhos com produtos alimentares à
discrição?

A educação para o consumo não po-
de iludir que os pais não estão ao servi-
ço dos filhos e que o consumo corres-
ponde à satisfação de necessidades fisio-
lógicas, mas também a outras que po-
dem deformar a escala de valores. Como
dizem os pedagogos, os valores nascem
do valor. É indispensável partir do con-
creto se se quer desenvolver o sentido da
abstracção. Se se banaliza o consumo,
noções como o altruísmo passam a ter
um equivalente em preço. Se não se
explica a uma criança que há brinque-
dos que resultam do” saber fazer “ e per-
tencem à cultura e aos ofícios de uma
civilização, os objectos de brincar, no
imaginário da criança, vêm sempre da
fábrica. E se se quer compensar a crian-
ça enchendo-lhe o quarto de brinque-
dos, é impossível inculcar-lhe a noção
de escolha e de limites.

O mesmo se poderá dizer dos jogos
ou séries televisivas violentas. Aceitá-las
sem discussão na vida da criança é im-

pedir aos formadores que se questione
sobre o valor da vida humana.

Vêm, pois, estas considerações a pro-
pósito do que é o amor substituído atra-
vés do desejo da posse, o inundar a crian-
ça de brinquedos a pretexto de que mui-
tos brinquedos são uma prova de muito
amor, por exemplo. O consumo não é
um acto isolado de outros compor-
tamentos, já que a acumulação dos bens,
a obsessão pela rentabilidade, a avidez de
lazeres decorre da programação na esfera
de negócios da sociedade de consumo e
não dos princípios para que a criança se
eduque para a realização.

Quando damos confiança aos nossos
formandos, damos-lhes espírito posi-
tivo, damos possibilidade de que eles
tenham uma boa opinião a seu respeito,
saibam tomar conta deles próprios,
admitam os riscos, etc.

Não se forma nenhum jovem consu-
midor fazendo-lhe ver que ele será
melhor só porque lhe compramos muito
mais coisas. O que está sempre em causa
no processo educativo é o recurso à cria-
tividade e à felicidade, demonstrados no
critério e no bom senso que nos leva a
escolher os produtos e os serviços. 

A educação para o consumo permite
alargar espaço sem abolir os limites,
ensinar o jovem a conhecer as suas ne-
cessidades e a saber medir as suas res-
ponsabilidades em cada comportamen-
to em matéria de consumo. O educador
ensina a recusar a tirania do grupo, da
moda ou do ambiente social. Nesse con-
texto, a educação para o consumo torna
compreensível que o consumo não é,
em si próprio, um bem ou um mal.
Cada acto da nossa vida implica-nos
como cidadãos, como trabalhadores ou
como contribuintes. O papel do educa-
dor no consumo é ajudar que os jovens
se consciencializem do seu papel activo,
da influência que irão ter nas escolhas
políticas determinadas pelo funciona-
mento do mercado de consumo. 

Porque consumir é votar com o
porta-moedas.

Disciplina para que os outros
nos respeitem, liberdade para
termos espaço para respeitar os
outros

A educação para o consumo não se
faz de receitas, mas é reflectida a partir

REDE E-CONS

A
Rede E-cons é uma rede temática
europeia que desenvolve o tema da
Educação do Consumidor.

Deu os seus primeiros passos em Setembro
de 2004 como um projecto Sócrates - Come-
nius 3, financiado em parte  pela Comissão
Europeia. Em Maio de 2005, celebrou o seu
primeiro encontro europeu em que partici-
param 250 pessoas (representantes de
organizações de consumidores, organismos
públicos e, fundamentalmente professores)
procedentes dos países membros da rede.
Neste encontro foram feitas 36 apresenta-
ções disponíveis na página da Rede E-cons.
Poderá encontrar informação em português (
www.e-cons.net entrando em “Actions”, no
título “Project”) onde  já está disponível o
manual didáctico para os professores pode-
rem aceder e usar, estando também prevista
a edição do manual em CD-Rom.
Neste manual, que a Rede E-cons põe nas
mãos do professor e dos líderes de opinião
no mundo do consumo, pretende-se levantar
aspectos concretos que evidenciem que a
Educação do Consumidor e pode abranger
dois objectivos básicos para a educação:
contribuir para a formação integral dos alu-
nos, formando-os enquanto consumidores; e
contribuir para a sua formação propedêutica
ou científica que lhes permitirá continuar
uma formação ao longo de toda a vida.
Pode ser muito útil para dois públicos muito
concretos:
Os professores que já vêm desenvolvendo
projectos de EC ou os que abordam pela pri-
meira vez este tema; quer para compararem
com as actividades desenvolvidas quer para
retirar ideias.
Às organizações públicas e privadas que, de
alguma forma, influenciem a EC, para que
encontrem ideias que possam aplicar no
desenvolvimento de projectos neste campo
onde pensamos que devem ser protagonis-
tas os professores, os alunos e a comuni-
dade educativa afim de que a sociedade e
as entidades públicas entendam a neces-
sidade da educação para o consumo. 
Não se trata de um material definitivo, pelo
que se pode modificar, ampliar ou adaptar
às necessidades de cada destinatário,
sendo bem vindos  todos os contributos  e
críticas.  

Ana Trigo
(Direcção-Geral do Consumidor)
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de um sistema de valores que dá sentido
aos nossos actos educativos. Numa hi-
perescolha compramos sempre com
urgência e numa atmosfera propícia ao
impulso. A educação para o consumo
deve abordar estas oportunidades de
compra, como saber fazer face a situa-
ções, como deliberar sobre os espaços
onde se fazem compras, como, dentro
dos limites, podemos prever compor-
tamentos irreflectidos. Assim, podemos
dialogar com o jovem consumidor, pro-
pondo reflexões sobre as compras antes
de o ser humano falar, antes de ele saber
ler, antes de ele ser adolescente, antes de
ele estar preparado para assumir o pleno
uso das suas responsabilidades no mer-
cado de consumo. Cria-se assim uma
atmosfera propícia para dialogar sobre o
valor dos afectos, sobre a saúde e alegria
de viver, que são muito mais importan-
tes que a quantidade de coisas; que não
são as coisas necessariamente caras as
que melhor desenvolvem e que testemu-
nham o amor dos pais, que o uso de
certa indumentária não é um exclusivo
sinal de pertencer à elite, mas que pode
fazer parte de normas e preceitos onde
se organiza a disciplina e a liberdade. A
liberdade não se forja no consumo mas
na possibilidade de saber diferenciar
entre as verdadeiras e as falsas necessi-
dades de cada um. Por exemplo, um
debate sobre o uso da semanada, pode
revelar-se muito útil para equacionar o
ter e o ser, o uso disciplinado e oportuno
do dinheiro.

Quando o jovem consumidor come-
ça a descobrir o que há de tirânico entre
o ter e o ser, ele poderá também estar a
aprender a gerir o peso das frustrações e
os modos de vida erróneos que elas
desenvolvem.

É nessa atmosfera que a criança
aprende, sem pedantaria nem moralida-
de, a ter confiança em si e, gradualmen-
te a saber olhar o mercado de consumo
como um enorme espaço onde todos os
actos de compra são importantes para
ele e para todos os outros.

É nesse instante que o formador se
poderá sentir gratificado do sentido de
valores que a análise do consumo intro-
duziu no processo formativo de um
jovem que já não se deixa aturdir entre
os seus desejos e as suas necessidades,
compensando-as a qualquer preço.

DOLCETA

O
termo DOLCETA é o acrónimo de
Development of Online Consumer
Education Tools for Adults (Desenvol-

vimento de Ferramentas para Ensino On-
line de Consumidores Adultos). Constitui
uma ferramenta interactiva para informa-
ção, aconselhamento e formação dos con-
sumidores.
É na vertente formação que esta ferramen-
ta pode ser preciosa, pois abrange jovens e
adultos, a escola e a formação de adultos, a
formação/aprendizagem por formador/pro-
fessor e a autoformação.
O sítio electrónico do DOLCETA (www. doce-
ta.pt.eu – procurar a parte portuguesa em
www.dolceta.eu/portugal) está dividido em
dois módulos: 
O Módulo 1, Direitos dos Consumidores, é
composto por 8 temas: Contrato de compra
e venda, Indicação de preços, Vendas à dis-
tância, Publicidade, Segurança de produtos
e serviços, Resolução de litígios, Mercado
único e Questões específicas.
O Módulo 2, Serviços Financeiros, aborda
as particularidades dos serviços financeiros
disponíveis aos consumidores. É composto
por 6 temas: Gestão do orçamento familiar,
Crédito ao consumo, Crédito à habitação,
Conta de depósito à ordem, Modos de paga-
mento e Aplicações financeiras.
As informações constantes de cada um dos
módulos estão divididas em 3 níveis de
complexidade: nível 1, para informações bá-
sicas; nível 2, para informações mais por-
menorizadas e nível 3, para informações
especializadas.
Nos temas abordados no DOLCETA, encon-
trará informação relativa às questões mais
frequentes, ou seja ligadas ao dia-a-dia dos
consumidores. As respostas são de carácter
prático e jurídico (poderá encontrar exem-
plos, exercícios e sugere também ligações a
outros sítios Web).
Tem ainda disponível um guia do formador.
Por fim não, podemos deixar de fazer refe-
rência a ligação para a rede de Centros
Europeus do Consumidor, a ECC-Network. O
CEC disponibiliza informação e assistência
de forma gratuita através de um atendimen-
to presencial, telefónico e escrito, presta
assistência na resolução conflitos de consu-
mo transnacionais e facilita o acesso aos
organismos de resolução extrajudicial de
litígios. 

Manuel Fidalgo 
(Direcção-Geral do Consumidor)

A indústria agro-alimentar é
reconhecidamente responsá-
vel pelo agravamento das
assimetrias na esfera do sec-
tor primário, por abandono
de campos, pela alimentação
sensaborona e até por catás-
trofes como a das vacas lou-
cas. 
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A escola afigura-se como ins-
tância fundamental para o
necessário desenvolvimento
do pensamento crítico, con-

dutor de comportamentos conscientes e
responsáveis.

O pensamento crítico e o princípio
da responsabilidade social são corolá-
rios de uma consciência global que situa
o indivíduo no mundo, na sua socieda-
de e cultura de pertença e nos seus vá-

rios sistemas sociais/dimensões de vida,
na sua dupla condição de sujeito e actor
social, de cidadão com direitos e res-
ponsabilidades, elementos nucleares ao
seu desenvolvimento pessoal e social.

O exercício de uma cidadania activa
pressupõe a capacidade de analisar criti-
camente todo um conjunto de proble-
máticas da modernidade, de entre os
quais, e entre outros, a protecção do
ambiente, a multi-interculturalidade, a

igualdade de género, a promoção da
saúde, os direitos humanos, a defesa da
paz e os direitos do consumidor.

O sistema de educação-formação tem
vindo a tomar consciência da necessida-
de de integrar estes e outros temas nos
seus currículos, assumindo o domínio
das competências sociais como basilar
na formação da integral da pessoa.

As ciências da educação têm vindo a
evoluir para a defesa de que, para além

O exercício de uma cidadania activa pressupõe a capacidade de analisar criticamente as problemáti-
cas da modernidade, entre as quais os direitos do consumidor. O sistema de educação-formação tem
vindo a tomar consciência da necessidade de integrar estes temas nos seus currículos, assumindo o
domínio das competências sociais como basilar na formação da integral da pessoa.

EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR
E CIDADANIA NA FORMAÇÃO
DE ADULTOS

Texto: Vítor Almeida (Direcção-Geral do Consumidor) # Fotografias: Miguel Baltazar

DOSSIER
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dos conhecimentos teóricos (saberes) e
dos saberes práticos (saberes-fazer),
também as aquisições relacionadas com
as dimensões pessoais e sociais (saber
ser e estar) são fundamentais à vida em
sociedade, sendo que o domínio destas
está também intimamente relacionado
com (e na medida em que procede)
outra dimensão importante, a do saber-
aprender (aprender ao longo da vida),
particularmente valorizada no mercado
de trabalho.

A temática do Consumo tem vindo a
merecer a atenção dos vários sistemas de
educação-formação dos diferentes esta-
dos membros da União Europeia e ocu-
pa um espaço cada vez mais signifi-
cativo nos currículos oficiais de educa-
ção para os níveis básico e secundário,
como é o caso de Portugal onde é, ainda
e contudo, uma possibilidade opcional.

Em Portugal, a educação do consu-
midor está prevista na Lei de Bases do
Sistema Educativo de 1986, como temá-
tica transversal nos planos curriculares
dos ensino básico e secundário, inicial-
mente integrada numa área designada
de formação pessoal e social, e actual-
mente designada por educação para a
cidadania. O sistema de educação-for-
mação tem vindo a envidar esforços no
sentido de reforçar a componente de
formação cívica nos alunos, na forma-
ção dos docentes e formadores e na pro-
dução de materiais e recursos pedagó-
gicos nos domínios da cidadania.

Um cidadão activo é, em larga medi-
da, um consumidor critico e informado.
Nesse sentido, a inclusão de temas de
consumo nos currículos do Ensino
Básico assume-se da maior importância,
assim como nas acções de formação de
adultos (com ou sem certificado esco-
lar) sobretudo quando orientadas para a
população com baixos níveis de escola-
ridade e qualificação e/ou em situação
de desfavorecimento social.

Para estes grupos-alvo em especial,
tais aprendizagens serão particularmen-
te bem sucedidas se contextualizadas
nos seus modos e histórias de vida.

As problemáticas do consumo, bem
como outros temas de vida, serão ainda
tão mais eficazmente apreendidas e
interiorizadas quanto a relação pedagó-
gica for distinta dos modos de ensino-
aprendizagem tradicional, com o recur-
so a métodos activos, que privilegiem a

aprendizagem pela descoberta, tendo
em vista o desenvolvimento de compe-
tências-chave com a autonomia, a res-
ponsabilidade, o espírito critico, a
cooperação e a solidariedade.

É fundamental promover junto dos
aprendentes a construção crítica do
saber, integrando os conhecimentos dos
mesmos na construção de novos sabe-
res, em especial nos domínios da apren-
dizagem onde se entretecem atitudes e
valores.

Esta abordagem é particularmente
adequada aos contextos de formação de
adultos e/ou de 2ª oportunidade e às
aprendizagens sociais. No âmbito dos
cursos de educação-formação de adultos
a sua aplicação tem pois múltiplas vir-
tualidades.

Recentemente, a Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular
do Ministério da Educação em parceria
com o Instituto do Consumidor, elabo-
rou um Guia de Educação do Consumidor
(2006).

Considerando as potencialidades
desse instrumento para o sistema de
educação-formação em geral e para a
formação de adultos em particular,
reproduz-se o quadro síntese de temas
de consumo propostos e as respectivas
competências específicas a adquirir
pelos aprendentes, na certeza de que po-
derão apoiar e complementar o referen-
cial de Educação e Formação de Adultos
desenhado em alguns dos temas de vida
e de cidadania aí contemplados na área
de Cidadania e Empregabilidade.

A temática do Consumo tem vindo a merecer a atenção dos
vários sistemas de educação-formação dos diferentes estados
membros da União Europeia e ocupa um espaço cada vez
mais significativo nos currículos oficiais de educação para os
níveis básico e secundário.
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BAREFOOT COLLEGE:
MUDAR A PRÓPRIA VIDA 
E AS RELAÇÕES 
NA COMUNIDADE 

Quando, há mais de 30 anos, Sanjit
Bunker Roy se confrontou com a fome
devastadora que mata milhares de pes-
soas no Estado indiano de Bihar,
encontrou também a sua vocação. 
Não ficaria na cidade mas sim no
campo, com o povo das aldeias. Desde
a fundação do Work and Research
Centre em 1972, Bunker Roy tem vivido
em Tilonia, uma vila num dos estados
maiores, mais secos e mais pobres da
India, o Rajasthan. Mais conhecido
como o Barefoot College 1, o Centro
treinou várias gerações de aldeões sem
qualificações formais, transformando-os
em trabalhadores de saúde, coordena-
dores solares, mecânicos e professores
nas suas comunidades. Bunker Roy
tem a convicção de que as soluções
para os problemas rurais se encontram
na comunidade. Devido aos seus inú-
meros esforços, mais de 100 mil pes-
soas em 110 vilas têm agora o acesso
a água potável, instrução, saúde e
emprego. 

Entrevista: Rui Seguro # Fotografias: Paulo Figueiredo
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Na conferência ao ouvi-lo falar acerca do Barefoot College

pareceu-me tudo muito simples e fácil mas ao visitarmos o

site do Barefoot College podemos observar a dimensão da

estrutura e a coerência do projecto que revela uma grande

complexidade.

Toda a preparação que é necessário haver para se chegar ao
ponto de parecer fácil é demorada. Preparar a comunidade para
ser capaz de perceber que pode proporcionar um serviço e uma
mais-valia a todos leva muito tempo, e cometem-se muitos
erros. Aprendemos com estes processos. Por isso o Barefoot
College, para ser capaz de produzir estes resultados, levou
cerca de 10, 15 anos de preparação. E conquistou uma mudan-
ça de mentalidade. Levar as pessoas a compreender que são
capazes de o fazer por si próprios levou muito tempo e obrigou
a muitas experiências. Sei que fiz com que parecesse fácil, mas
levou 20 anos de preparação!

Acha possível que a filosofia deste projecto ocorra noutro

tipo de comunidades?

Penso que o know-how do Barefoot College terá um impacto
enorme em comunidades muito pobres de todo o mundo.
Aldeias pobres, inacessíveis, retrógradas, negligenciadas em
todo o mundo. É aí que teremos um maior impacto. A partir do
momento em que chegamos a aldeias maiores, pequenas cida-
des, há uma “química” totalmente diferente. Os chamados espe-
cialistas dir-lhe-ão como pode ser feito. Temos muitas pessoas
no governo que dizem que esta não é a forma de o fazer e há
muitas pessoas que resistem a qualquer ideia inovadora. 
Mas não é este o caso das aldeias muito remotas, que adoram
ideias novas que lhes trazem um sentido de participação em
todo o processo. E não se sente essa participação em grandes
cidades e vilas. Por isso, a abordagem do Barefoot College só
pode ter o máximo impacto em comunidades, em aldeias muito
pequenas, remotas e inacessíveis, rurais. E há centenas de
milhar destas aldeias pelo mundo.

Este projecto só é possível em comunidades que não estão

contaminadas pela civilização global, capitalista, individua-

lista?

A maior parte destas comunidades com que trabalhamos é
composta de pessoas que não têm acesso a jornais, não sabem
ler nem escrever, não podem comprar televisores, não podem ir
a cidades vizinhas porque vivem uma existência de trabalhar
para comer, baseada na sua própria sobrevivência. Por isso
temos situações onde há comunidades que dependem umas
das outras. Essa dependência deveria ser rectificada e é neste
aspecto que penso que a abordagem do Barefoot College foi
capaz de capitalizar toda esta questão de solidariedade, de pes-
soas a trabalhar em conjunto, de se unirem, partilharem, de
dependeram umas das outras.

Fala muito sobre o “depois do processo”. Mas, depois do

processo, não é apenas a iluminação, a água, é também a

mudança das mentalidades, das relações entre as pessoas.

O que é que muda?

O mais importante, especialmente na Índia, onde existe um sis-
tema de castas, é que estamos a identificar pessoas de castas
muito baixas para providenciar um serviço geralmente associa-

do a pessoas de castas mais altas. O simples facto de uma pes-
soa de uma casta muito baixa ter adquirido uma capacidade de
que toda a vila necessita e usa, muda todo o padrão de relações
entre os ricos e os pobres, entre as castas altas e baixas, entre
homem e mulher. 
No momento em que adquirem essa capacidade, toda a relação
muda. E muda para melhor, porque agora esta pessoa tem mais
auto-estima, mais respeito por si própria e mais auto-confiança.
E isto dá-lhe o poder de ser capaz de mudar as relações como
ele quer. Mas este não é o trabalho do Barefoot College. O tra-
balho do Barefoot College é levá-lo a um patamar em que ele
tenha a confiança e a competência de ser capaz de mudar a
sua própria vida e as relações em toda a sua comunidade. Por
isso houve muitas mudanças na comunidade da aldeia devido
à nossa intervenção. Treinar um engenheiro solar, ou treinar um
engenheiro hidráulico, dá mais poder às comunidades das
aldeias e às mulheres, de modo a serem capazes de mudar os
seus modos tradicionais.

Não deve ser fácil acabar com um tipo de relações como o

das castas na Índia...

Não, só se pode lidar com o sistema de castas se se tiver uma
estrutura de apoio exterior para ser capaz de mudar o sistema
do lado de dentro. E o facto de o Barefoot College ser delibera-
damente identificado com pessoas de castas mais baixas,
mulheres, pessoas fisicamente incapacitadas, viúvas, todas
estas pessoas são marginalizadas pelo povo das aldeias. 
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No momento em que as identificamos e as mudamos, por lhes
dar uma ferramenta e por treiná-las nessa capacidade, esta-
mos a dar-lhes as oportunidades de se desenvolverem por si
próprias. As relações nas aldeias alteram-se, que é o que nós
queremos, o que nós promovemos. A mudança ocorre.

Quando fala da experiência das colheitas de água pluvial e

da energia solar, parece existir uma grande diferença. 

Na água usa-se o conhecimento tradicional, mas a energia

solar é uma tecnologia nova.

As comunidades da Índia sempre respeitaram o sol. Secam os
vegetais ao sol, respeitam o sol. Têm rituais, festivais que cele-
bram o sol, por isso não é nada de novo respeitar o sol. O sol é
respeitado pelo poder que tem. Em todas as classes sociais, o
sol tem um papel crucial para secar os alimentos, a comida,
tudo é o sol. 
Da transição de usar o sol para secar, para cozinhar e para
comer, à electricidade, não é um salto tão grande. A única
condição que temos é que eles devem controlar a tecnolo-
gia, geri-la e dominar o processo. Mantendo-a para si e não
estando dependentes do exterior. É isso que faz a diferença:
usar tecnologias tradicionais numa forma diferente, para os
fazer ver que conseguem gerir, dominar e controlar essa tec-
nologia. Não acho que seja assim tão diferente da sua forma
de vida, é apenas uma nova ferramenta que agora têm.

Que condições são necessárias para que as pessoas apren-

dam no Barefoot College?

É preciso ter uma mente aberta, abrir os horizontes, querer
aprender, criar um ambiente para que as pessoas possam sen-
tir que aprendem. Não estamos a obrigá-las, não estamos a inti-
midá-las, estamos a criar um ambiente em que as pessoas
podem aprender ao seu próprio ritmo. Alguns levam seis
meses, outros um ano. Não temos pressa, não há tempo limite
para aprender ou para desaprender. Por isso, o ritmo é o da
pessoa que está a aprender a ferramenta. 
No que nos diz respeito, aprender é uma acto de fé, uma capa-
cidade, um questionar, um elemento de curiosidade, um ele-
mento de querer mudar. Tudo isto faz parte do processo de
aprender e desaprender das pessoas, todos aprendem juntos,
aprendem diferentemente, mas aprendem juntos. 
Esta é uma forma muito diferente de o fazer, não estamos a
aprender só por aprender, para ter um certificado, até por-
que não há certificado, não há diploma. Ninguém o obtém.
Por isso não é competitivo, é não violento, é muito estimu-
lante, as pessoas podem aprender ao seu próprio ritmo e
tempo. Há muitos tipos de aprendizagem que estamos a pro-
mover, não é o aprender dos livros, é o aprender fazendo. 

Em vários textos do vosso projecto é dito que o Barefoot

College é um espaço para aprender e desaprender. Que

quer dizer com desaprender? 

Tudo o que se aprendeu na universidade.

Mas estas pessoas não estão na universidade?

Estas pessoas estão na aldeia, mas têm algumas superstições,
algumas tradições, alguns pontos de vista sobre como a socie-
dade funciona numa aldeia. Têm de desaprender isso, porque

Não estamos a obrigar as pessoas, não
estamos a intimidá-las, estamos a criar
um ambiente em que podem aprender
ao seu próprio ritmo. Alguns levam seis
meses, outros um ano. Não temos
pressa, não há tempo limite para
aprender ou para desaprender. 

Não achamos que um diploma certifique
competências, que certifique
humanidade ou compaixão, ou paciência,
ou comunicar com comunidades
inferiores. A certificação não garante
estas qualidades e valores, por isso não
lhe damos qualquer importância. 
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trazer superstições quando estão a aprender alguma coisa
sobre tecnologia pode estabelecer-se alguma ligação com as
tradições deles, mas não se podem desenvolver novas tecnolo-
gias à custa de algo que têm na aldeia. Por isso, têm de desa-
prender muita da bagagem que trazem com eles, das socieda-
des e das comunidades. 
Por exemplo, têm de desaprender o abuso que fazem das
mulheres – isso é muito tradicional, eles acham que as mulhe-
res não deviam aprender a consertar uma bomba de mão – é
assim que a mente deles funciona e têm de desaprender isso.
É claro que um homem e uma mulher são iguais, têm o mesmo
conhecimento e as mesmas capacidades e a mesma possibili-
dade de se tornarem engenheiros.

Penso que isto dá continuidade à ideia de que o aluno é pro-

fessor e o professor é aluno...

É a pessoa que está encarregada de todo o processo que é
o mestre, mestre/orientador, ele ainda é um padre no tem-
plo mais próximo, ainda é aceite como padre, mas também
é um óptimo engenheiro e une as duas coisas: une a reli-
gião, a espiritualidade com a tecnologia e é uma óptima
combinação. E porque ele é padre tem imensa paciência, é
muito tolerante, e é esse o espaço que ele criou para os
seus pupilos aprenderem. Ele é muito gentil, não é opressi-
vo, não é demasiado exigente e é disso que se precisa para
criar esse espaço onde pessoas que são analfabetas,
semianalfabetas, com baixa auto-estima, sejam capazes de
aprender. E é assim que se desenvolve a auto-estima.

Num espaço em que se incentiva a inovação.

A capacidade de criar, de fazer algo fora dos nossos hábitos,
fazer algo que nunca foi tentado e que é uma nova terapia para
eles. Assim sendo, eles precisam de um apoio para serem
capazes de o fazer. E é isto que nós oferecemos.

Diz que é um espaço onde não há certificações. 

Mas isso é o oposto do que se passa, por exemplo, 

em Portugal.

Não achamos que um diploma certifique competências, que
certifique humanidade ou compaixão, ou paciência, tolerância,
ou comunicar com comunidades inferiores. A certificação não
garante todas estas qualidades e valores, por isso não damos
qualquer importância a certificações. 
A certificação em que acreditamos e confiamos é a certifica-
ção dada pelas comunidades onde o serviço foi prestado. Se
as comunidades estão a usar esses serviços, certificando-se
de que é bom, competente, então essa é a certificação sufi-
ciente.
Acho que as certificações, num contexto de comunidade rural,
não são muito importantes porque é a comunidade que, de
facto, devia certificar se é boa ou má. O Barefoot College sem-
pre foi muito claro: se estamos a trabalhar com comunidades
rurais, quer seja na Índia ou em qualquer outro lugar do mun-
do, comunidades muito pobres, a certificação não é importan-
te. É o valor da pessoa, a sua humanidade, a sua competên-
cia, e isso é a comunidade que decide, não a universidade que
lhe dá uma certificação.
A grande diferença é que aqui as pessoas aprendem para si

O “BAREFOOT COLLEGE”

O “Barefoot College” (Universidade dos Pés Descalços)
situa-se em Telónia, no Estado de Rajasthan, na Índia. Foi
criado em 1972, com base na convicção de que as
soluções para os problemas das áreas rurais se
encontram nas próprias comunidades. A Universidade
ocupa-se de problemas relacionados com água potável,
educação das raparigas, saúde e saneamento,
desemprego rural, criação de rendimento, electricidade e
energia, e ainda consciência social e conservação dos
sistemas ecológicos nas comunidades rurais. 
A Universidade beneficia “os mais pobres entre os
pobres”, que não têm quaisquer alternativas. Fomenta o
conhecimento prático e as competências, e não as
qualificações no papel, através de uma metodologia de
“aprender fazendo”. 
Foi inteiramente construído por “arquitectos de pé
descalço”. O “Campus” cobre cerca de 3 hectares e é
composto por residências, casa de hóspedes, biblioteca,
sala de refeições, salas de reuniões, teatro ao ar livre,
bloco administrativo, hospital de emergência com 10
camas, laboratório patológico, unidade de formação de
docentes, laboratório de análise da água, posto de
correios, cabina telefónica, loja de artesanato, Centro de
Desenvolvimento, um café internet, oficina de fantoches,
unidade audiovisual, tipografia, dormitório para formandos
residenciais e um tanque de 700,000 litros de águas
pluviais. A Universidade está inteiramente electrificado
com energia solar. 
O “Barefoot College” serve uma população de mais de
125.000 pessoas, tanto das imediações como de zonas
mais distantes. 
Nas palavras dos responsáveis, “é um espaço para
aprender e desaprender”. É um espaço onde o professor é
o aluno e o aluno é o professor. Onde não existem graus
nem diplomas, porque em desenvolvimento não há
peritos, unicamente pessoas-recurso. É um local onde as
pessoas são incentivadas a cometer erros para que
aprendam a humildade, a curiosidade e a coragem para
correr riscos, para inovar, para improvisar e experimentar
constantemente. É um espaço onde todos são tratados
como iguais e não existe hierarquia. 
Enquanto este processo conduzir ao bem-estar de todos,
enquanto os problemas de discriminação, injustiça,
exploração e desigualdade forem tratados directa ou
indirectamente; enquanto os pobres, os indigentes e os
desapossados sentirem que encontram aqui um lugar em
que podem falar, ser ouvidos com dignidade e respeito e
ser formados, onde recebam instrumentos e competências
para melhorar as suas vidas, a relevância imediata do
Colégio para os pobres em geral estará sempre presente”. 
Mais informação no site do Barefoot College
http://www.barefootcollege.org/



mesmas, e no Barefoot College aprende-se a servir a comu-

nidade para marcar a diferença.

Mas não deviam misturar o formal com o informal. A ideia é que
se dá muito mais importância ao formal do que ao informal.
Acho que o informal, numa comunidade de aldeia, é muito mais
importante que o formal, porque o formal tem uma estrutura
própria e diferente. Não estou a negar a sua importância, mas
quando se começa a misturá-lo com o rural, todo o processo de
certificar competências tem de ser visto de uma forma dife-
rente.

Ontem falou da importância da inde-

pendência económica dos artesãos.

Em Portugal existem os mesmos pro-

blemas, mas a questão não é fazer o

artesanato, é vendê-lo. No vosso pro-

jecto também é um problema?

Não é um problema, temos um mer-
cado para cerca de 500 artesãos no
Barefoot College onde vendem, como
nós vendemos pela Internet. Se olhar-
mos para (http://store.tilonia.com)
temos um site onde se pode comprar
artesanato. Conseguimos cerca de 60
a 70 mil libras por ano com esse mer-
cado. Mas não lhes pagamos em
dinheiro, pagamos às mulheres em
cheque e pomos nas suas contas ban-
cárias. E as mulheres dizem que não
sabem ler nem escrever, e nós respon-
demos que o dinheiro ficará no banco
até que saibam ler e escrever; por isso
têm de aprender a ler e a escrever pa-
ra poderem mexer no dinheiro. É assim
que incentivamos as mulheres a alfa-
betizar-se. Toda a gente tem uma conta
bancária, e o dinheiro está no banco
até aprenderem a ler e a escrever.

Numa conferência afirmou que basta

ter uma mentalidade aberta para

criar uma estrutura do Barefoot

College. Mas parece-me que não é

assim tão simples.

Não se pode fazer isso sozinho, não se
pode fazê-lo como se fossemos visio-
nários e toda a gente nos seguisse.
Temos de ter toda a organização con-
nosco. Assim é fácil! Significa que
todas as pessoas que estão encarregadas da organização, das
diferentes secções, têm uma reunião mensal, cerca de quaren-
ta pessoas, os membros seniores, e decidimos um percurso
com o qual toda a gente tem de concordar antes de o imple-
mentarmos. Não é como se estivesse sentado sozinho nalgum
lado a dizer vamos fazer isto. No grupo toda a gente tem de dar
a sua opinião, decidimos colectivamente, e só então imple-
mentamos. Faz toda a diferença e assim torna-se fácil. Todos
participam no processo de tomada de decisões. Portanto, todos

sabem como o que está a ser feito.

Começou a desenvolver estas ideias sozinho?

Não, nunca poderia ter sido sozinho, tem de ser feito com al-
guém, colectivamente.

Mas quando vai às aldeias, vai sozinho.

Isso foi há muito tempo. Posso ter começado sozinho, mas há
muitas pessoas que contribuíram para estas ideias inovadoras.
Cresceu como organização, cresceu com as pessoas que fazem
parte dela e que a partilharam com outros. E quando se chega

à implementação, toda a gente toma
parte. Por isso, quando alguém tem
uma ideia inovadora, partilhamo-la pri-
meiro com todo o grupo e só depois a
implementamos. 
Pode levar seis meses, mas não temos
pressa. Foi assim que surgiu o con-
ceito de engenheiro do Barefoot Colle-
ge. Quando começámos a trabalhar
com algumas mulheres vimos que era
possível trabalhar com mais mulheres.
Agora temos mulheres em oito Bare-
foot College por toda a Índia. Quando
vimos que as pessoas estavam con-
fiantes, levámo-las para o estrangeiro,
levámos as mulheres da Etiópia, do
Afeganistão. Isso progrediu natural-
mente, elas não pensaram que esta
seria, um dia, a sua vida. 
Acho que cresceu muito gradualmen-
te, não foi sucessivamente clonado na
organização. Todas estas ideias inova-
doras cresceram muito gradualmente
e com muita força – e para isso preci-
sei de toda a organização, não conse-
guiria fazê-lo sozinho.

Quando falamos em áreas rurais não

fala muito de agricultura. O que

acontece nestas áreas com o

Barefoot College?

Falamos de necessidades básicas
mínimas, que incluem água potável,
saúde, educação, emprego, ambiente
e combustível. Não cobre a agricultu-
ra, porque estamos a falar de pessoas
sem-terra, pessoas que trabalham nas
quintas de outros, pessoas que só têm

meio acre e só cultivam durante as monções. Dependem de
outros e vivem nas quintas de outros. Estamos a falar dos direi-
tos deles, não de promover a agricultura. Por isso, o projecto
Telónia não é tanto sobre agricultura, mas sim sobre proporcio-
nar necessidades básicas mínimas, incluindo qualidade de
vida, acesso à água, acesso a saneamento, acesso a educação,
postos médicos – isto é que é importante para nós. A agricultu-
ra não é uma prioridade, mas a pastorícia é importante, porque
dá uma ocupação em pequenas quintas. Trabalhamos com ove-
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ENTREVISTA

A comunidade deve tomar
determinadas decisões, tais
como quantos estão dispostos
a pagar pelo sistema de
energia solar. Eles têm de ter
responsabilidades, e só aí
trazemos a tecnologia. Essa é
uma diferença fundamental na
abordagem da Barefoot
College. 

O processo do Barefoot College
tem de ser da comunidade
para cima, não pode ser de
cima para baixo. Durante um
milénio, as coisas foram feitas
de cima para baixo, e eu não
concordo com isso, é uma
maneira totalmente errada de
fazer as coisas. 
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lhas e cabras, ensinamo-los a tratar delas e a conseguir melho-
res preços. 

Tentou disseminar o projecto Barefoot College no mundo.

Qual a diferença na implementação entre a Índia, 

Marrocos e outros países?

A diferença fundamental é que se prepare as comunidades pri-
meiro, e só depois a tecnologia. A abordagem convencional
está dependente do sistema. E essa é uma forma desastrosa
de fazer as coisas, primeiro é sempre preciso preparar a
comunidade, como nós fazemos, mesmo que nos leve seis
meses. E a comunidade deve tomar determinadas decisões,
tais como quantos estão dispostos a pagar pelo sistema de
energia solar. Eles têm de ter responsabilidades, e só aí traze-
mos a tecnologia. Essa é uma diferença fundamental na abor-
dagem da Barefoot College em relação a todas as outras abor-
dagens. Não se dá a importância devida à melhoria das comu-
nidades, e é isso que a comunidade devia fazer, é uma diferen-
ça fundamental.

Quais são os seus desejos para o futuro do Barefoot College?

Gostava de ver o Barefoot College em todo o mundo. Porque
não é preciso uma universidade, é preciso adoptar um proces-
so. O processo Barefoot College é algo inverso. Tem de ser da
comunidade para cima, não pode ser de cima para baixo.
Durante um milénio, as coisas foram feitas de cima para baixo,
e eu não concordo com isso, é uma maneira totalmente errada
de fazer as coisas. Quando não envolvemos as comunidades,
como é possível atingir os objectivos? 

Sei que tem contactos com o Moinho da Juventude no bair-

ro da Cova da Moura.

Fiquei muito feliz com a visita ao Moinho da Juventude porque
é uma comunidade olhada com muitas suspeitas pela popula-
ção de Lisboa, porque está numa zona muito decrépita e as
pessoas não vão lá. Mas fiquei muito entusiasmado e estimu-
lado com o que lá vi. Acho que temos um projecto em progres-
so, podemos incluir algumas pessoas desta comunidade em
Barefoot College. E talvez possamos colaborar com uma ONG
em Cabo Verde num projecto de levar electricidade a uma das
aldeias desse país. Acho que conseguimos fazer isso num ano.
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REPORTAGEM

E têm gente, nomes de gente:
Fernanda Silva, Laura Nunes,
Hortênsia Gouveia, Helena Gon-
çalves, em Cascais; Luísa Costa,

Salomé Grilo, em Oeiras; Catarina Por-
tilheiro, em Venda Nova; Elsa Ramos, em
Casal de Cambra; Laura Teixeira, no
Lumiar. Entre muitos outros. Rosário
Horta, em todos eles.  

Em geral, um projecto surge como um
esquema pré-fabricado. Destinado a ser
implementado, avaliado. Na verdade, es-
tes projectos são vivos. Têm uma histó-
ria, percursos não lineares como é pró-
prio da vida. E por detrás da sua história
estão muitas histórias. Um encadeado

de acções/escuta/busca permanente de
respostas, de que aqui tentamos tão só
alinhavar breves anotações.

Estamos em pleno campo de inovação
e descoberta, não face a um mero tapa-
buracos, como, num dos encontros em
que divulgou o trabalho que nesta área
se faz, fez questão de sublinhar Roque
Amaro. Na verdade presente em toda(s)
esta(s) história(s).

No começo, uma barraquinha

Em todos os percursos há, natural-
mente, um início. Na conversa muito in-
formal que juntou este pequeno grupo,
tal início também tem a ver com as me-

mórias e o percurso de cada umas das
pessoas que participou no nosso encon-
tro. Começamos assim por um enfoque
possível de alguns – poucos, que o espa-
ço escasseia – dos diferentes inícios. Em
qualquer dos casos imbuído da filosofia
que enforma, impregna, o trabalho des-
te(s) grupo(s).

Na Galiza, no Bairro do Fim do Mundo
e no Bairro do Pinhal Novo (“na verdade –
esclarece Olga Nunes – o bairro é todo o
mesmo, a distinção é entre as barracas e
os prédios de realojamento”), a porta de
entrada foi a irmã Elvira, do Centro Social
e Paroquial de Nª Srª de Fátima. “A irmã
Elvira começou a morar numa barraquinha

INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
EM BOLSAS DE POBREZA
Aqui se fala de projectos de intervenção comunitária em bolsas de pobreza, centrados na saúde
materna infantil e no planeamento familiar. Projectos que juntam técnicos de saúde de Venda
Nova, Lumiar, Oeiras, Cascais, Casal de Cambra.

Texto: Lígia Calapez # Fotografias: Miguel Baltazar e Paulo Figueiredo
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no meio das pessoas daquele bairro. E
no fundo foi ela a primeira pessoa que
iniciou um projecto de intervenção comu-
nitária. E depois, com todos os apoios
que conseguiu mobilizar – Junta de Fre-
guesia, a Câmara, a própria Paróquia –
foi trabalhando com as pessoas do bairro
e foi conseguindo um espaço. Começou
por uma barraquinha, depois deram-lhe
um pré-fabricado. E hoje já há algum
espaço físico – mesmo que sem nenhu-
ma beleza estética e sem condições lá
dentro. Está inserido no bairro novo e
têm creche, jardim de infância, centro de
dia para idosos.”

Em Oeiras, o projecto NAUS começou
em Julho de 2002, na sequência de um
pedido da comunidade e dos parceiros. A
equipa de apoio aos bairros, sentindo a
sua intervenção extremamente limitada e
não integrada, decide fazer uma reunião
com as instituições e a comunidade local. 

É com base nas conclusões desta reu-
nião que é elaborado um projecto de
intervenção comunitária para o bairro
dos Navegadores. “A primeira coisa que
fizemos foi divulgar que íamos começar o
projecto, divulgámos à comunidade com
um cartaz, que foi colado nas portas das
escolas, do cabeleireiro, dos dois cafés
que há lá dentro. Com uns panfletos –
iguais ao cartaz – que os miúdos distri-
buíram pelas casas. Fizemos uma reu-
nião com o Centro de Saúde, em que
apresentámos o projecto, e conversámos
informalmente com os parceiros sobre o
que íamos fazer”, lembra Luísa Costa.

“O cartaz não serviu para nada... por-
que as pessoas não sabiam ler aquilo. A
divulgação só serviu para irem lá pergun-
tar se era preciso alguma coisa – e o que
era aquilo. Porque a nomenclatura utili-
zada naturalmente não lhes dizia nada e
a designação – projecto de intervenção

especial – até as deixou um bocadinho
assustadas. Então começámos a aten-
der. E começou a vir muita gente. Já
havia alguma ligação – ainda que muito
pouca – com o Centro de Saúde de
Oeiras. Mas a necessidade era imensa e
começaram a vir à carrinha onde nós
fazíamos cuidados de saúde a nível de
enfermagem – e muito via telefone com o
médico coordenador do projecto”, explica
Luísa Costa, que conclui: “Fomos aten-
dendo cada vez mais, e o muro ao pé
começou a ser a sala de espera... E ainda
continua a ser – funcionando também
como um espaço de conversa”.

Projectos “como as cerejas”

A capacidade de adaptação às diver-
sas realidades está sempre presente
nestes projectos. Tanto nos primeiros
passos, como na sua implementação.

O projecto de Casal de Cambra come-



çou como uma intervenção comunitária a
nível da saúde infantil, saúde materna e
planeamento familiar.

Mas a realidade do bairro iria impor
alterações. Como as cerejas. Projectos
que partem de uma ponta, se enredam
na realidade, e agarram outros proble-
mas, ideias.

“Quando começámos a ir para a co-
munidade e a trabalhar efectivamente no
bairro”,  lembra Elsa Ramos, “deparámo-
nos com muitos mais problemas do que
a gravidez na adolescência. Meninos na
rua, meninos em amas com 14 crianças
numa casa, com uma ama que não tinha
estrutura nenhuma para ser ama. Casas
completamente desorganizadas. E não
havia instituições públicas para darem
resposta a estas crianças. E então, den-
tro do projecto Ser Criança, tentámos
candidatar-nos a uma formação legal de
amas”. 

Não foi um processo simples, porque
muitas das amas inicialmente formadas
não foram aceites pela Segurança Social
devido às condições de habitação.

A opção foi continuar a dar apoio às
mulheres que entretanto tinham recebi-
do a formação para amas. “Todo o apoio
a nível da saúde. Todo o apoio a nível da
alimentação. Só que não são legais – por-
que não estão certificadas pela Segu-
rança Social – portanto não recebem
nenhum subsídio”. 

“A nossa intervenção comunitária pas-
sou depois a ser feita a nível do recém-
nascido”, prossegue Elsa Ramos. “Come-
çámos a entrar em casa das pessoas –
visita domiciliária pelo recém-nascido. E
assim fomos conhecendo as famílias”.

O passo seguinte foi chegar aos ado-
lescentes, criando um espaço de aten-
dimento. “Primeiro pensámos na escola,
depois arranjámos outro espaço. Só que
víamos que os adolescentes não iam.
Então começámos a fazer atendimento
na rua. Todos os dias íamos para a porta
da escola e tentávamos falar. Depois
vimos que havia muita gente que não ia à
escola. Começámos então a conversar
com esses, que ficavam pelo portão da
escola, mas não entravam. E dissemos
que queríamos criar um atendimento
para irem tirar as suas dúvidas, ver o que
é que eles queriam”. Foi assim que nas-
ceu, em Abril de 2002, o espaço “Vem
conhecer-te”.
Isto é tudo um novelo

“Este projecto começou inicialmente
direccionado para a saúde infantil e para
a saúde materna”, lembra Fernanda
Silva, do Centro de Saúde de Cascais. “E
depois teve de ser reestruturado. Porque
é uma comunidade em que as grávidas
têm hábitos de vigilância da gravidez no
Centro de Saúde. Têm hábitos de fre-
quentar a saúde infantil no Centro de
Saúde. E o que fomos percebendo, à me-
dida que o tempo passou, é que os gran-
des problemas que existiam nesta comu-
nidade eram na saúde do adulto e dos
adolescentes. E do idoso. É uma comu-
nidade com um número elevadíssimo de
idosos que vivem sozinhos, com rendi-
mentos muito escassos. É uma comuni-
dade de adolescentes muito desorgani-
zados. Sem hábitos de saúde. Um eleva-
do número de gravidezes na adolescência
– que também pode estar relacionado
com aspectos culturais, pois entre os
ciganos é normalíssimo. Um grande pro-
blema a nível da toxicodependência. E do
tráfico mesmo. O que implica graves
situações de violência. Alcoolismo. Violên-
cia doméstica. Casos de tuberculose.
Doenças sexualmente transmissíveis. É
uma comunidade onde há muitos ho-
mens que vivem sozinhos, em grupo, den-
tro da mesma barraca. São imigrantes –
têm família no país de origem. Vieram
sozinhos para cá. E fundamentalmente
arranjam relações com prostitutas  toxico-
dependentes. E depois isto é tudo um
novelo. Então reestruturámos o nosso
projecto”, conta Fernanda Silva

Alguns resultados já estão à vista nes-
tas diferentes áreas. Por exemplo:
“Relativamente aos idosos, às necessida-
des dos idosos, passámos a fazer acções
de educação para a saúde em grupo aos
idosos que vão ao centro de convívio do
Centro Social. Temos grupos de 20, 25,
30 pessoas. Varia muito. Neste momento
já estão a vir idosos doutros bairros
assistir às nossas acções de educação
para a saúde. Já há ramificação, digamos
assim. Temo-nos preocupado essencial-
mente com aquilo que eles querem saber
– temos tentado ouvi-los”, conclui.

Mantêm-se os objectivos, mudam-se as

estratégias

Não apenas adaptar-se às realidades
do terreno, mas igualmente transformar
problemas em oportunidades – numa
estreita interdependência entre ambas

SAÚDE EM MOVIMENTO
Cascais
Início: Junho de 2002

Caracterização geográfica e

populacional: Bairro do Fim do Mundo,
Bairro Novo do Pinhal, Bairro da Liberdade.
Uma população que vive processos de
aculturação, numa mestiçagem de culturas
em que a convivência dificilmente é
pacífica, com famílias carenciadas a vários
níveis e onde os comportamentos aditivos
e marginais constituem sérios factores de
risco para a saúde

Actividades desenvolvidas:

· Entrevistas de enfermagem;
· Intervenção em grupos espontâneos;
· Visitas domiciliárias;
· Verificação de Boletins de Saúde e

respectiva actualização;
· Encaminhamentos;
· Acções em parceria com instituições da

comunidade;
· Acções de educação para a saúde em

grupo, nomeadamente:
· Primeiros Socorros
· “Doenças sexualmente Transmissíveis
· “Saúde e Higiene” 
· “Importância da Vacinação” 
· “Prevenção de doenças

cardiovasculares no idoso
· “Alimentação Saudável

· Elaboração de brochura explicativa do
projecto, para distribuição à população;

· Várias reuniões conjuntas com as
instituições referidas e elementos da
população com o objectivo de encontrar
estratégias para melhorar as condições
de vida da comunidade e desenvolver o
seu empowerment;

· Reuniões mensais com elementos de
referência da Extensão do Estoril. 

· Foi ainda elaborada e posteriormente
reformulada, ficha familiar .

· Em finais de 2004 foi um estudo para
avaliação do projecto através da
aplicação de questionários à população,
aos profissionais das instituições
existentes nesta comunidade e aos
profissionais da extensão do Estoril.
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as componentes – é de algum modo o
lema dos grupos envolvidos nestes pro-
jectos de intervenção comunitária.

“Acabando o atendimento na unidade
móvel”, refere Luísa Costa, do projecto
NAUS, “passámos para a visita domiciliá-
ria, que também é uma arma poderosa.
Em todos os sentidos. Não só na confian-
ça que se cria connosco, como no conhe-
cer as casas, a forma de estar das pes-
soas. Vamos lá por uma alta referenciada
ou porque a escola acha que o menino
está a faltar mais dias do que os devidos
à doença e se calhar está a tomar conta
dos irmãos ou fechado sozinho em casa,
e acabamos por conhecer a família toda,
e vamos por uma criança e saímos de lá
com uma bagagem de problemas...
Habitualmente é sempre assim. Mas é
uma estratégia, sem dúvida, a interven-
ção comunitária é muito, muito importan-
te”. 

Para o grupo comunitário de Galinhei-

ras-Ameixoeira, problemas não faltam –
da droga à prostituição, do abandono
escolar às mais diversas carências so-
ciais. “São pessoas muito pobres, com os
problemas inerentes”.

Mas tão pouco falta iniciativa. Como
nos explica Laura Teixeira, “nós estamos
sempre em mudança. O que estamos a
fazer agora é procurar melhorar a ques-
tão dos transportes, uma vez que tam-
bém está lá a Câmara Municipal de Lis-
boa representada. Portanto, no fundo
interligamo-nos – trabalhando um pouco
em rede – para melhorar a situação da
comunidade, nesses bairros de realoja-
mento. A zona é muito grande. Isto é
como que uma ilha no meio de tantos
problemas.” 

“Outro ponto que estamos a trabalhar
neste momento”, prossegue Laura Teixei-
ra, “é as questões de emprego. Também
está lá representado o Instituto de Em-
prego e Formação Profissional e deci-
dimos pedir um parecer sobre a possibi-
lidade de ir para a comunidade e ter lá
uma representação. Claro que sabemos
que o emprego não é coisa fácil – mas já
é bom haver alguém que possa estar na
comunidade e orientar na questão de
cursos profissionais”.

Estratégias participativas

A participação activa das comunida-
des em todos estes projectos não é mero
princípio teórico, faz parte do quotidiano
da sua própria construção.

Em Casal de Cambra, por exemplo, o
grupo de mães criado pelo projecto orien-
ta-se hoje de forma bastante autónoma.

PIESMINPF
Venda Nova

Início / Enquadramento histórico: 
1988 – Projecto de intervenção
comunitária “Nascer e crescer na Quinta
da Lage”. Caracterização das populações
dos bairros degradados da Venda Nova e
Falagueira. Ida para o terreno em Janeiro
de 1999. Trabalho com a comunidade da
Quinta da Lage suspenso em Agosto de
2001; 1997 e 2001 – Projecto Urban nos
bairros da Estrada Militar (Fontainhas,
Estrela d´África, 6 de Maio);
Outubro de 2001 – O projecto é reiniciado
nos Bairros da Estarda Militar

Objectivo geral: Melhorar o acesso aos
cuidados de saúde da população nas
áreas da gravidez, saúde infantil e
planeamento familiar.

Unidade móvel
Lumiar
Início: 2001.

Caracterização geográfica e

populacional: Cinco bairros de
realojamento na Freguesia da Ameixoeira,
Bairro das Galinheiras, Charneca, Alto do
Lumiar (Bº da Cruz Vermelha); a população
é maioritariamente de etnia cigana, e
ainda dos Palop e alguns imigrantes dos
países de Leste, maioritariamente jovens e
a viverem em condições sociais
vulneráveis

Respostas às diferentes necessidades:

· Visitas semi-regulares às crianças e
famílias em risco.

· Divulgação da unidade móvel.
· Acções educativas na unidade móvel

individualizadas ou em grupo, na
comunidade, no próprio domicílio, em
instalações de parceiros.

· Apoio e formação a mães adolescentes.
· Apoio e acompanhamento em situações

de doença.
· Visitas domiciliárias a famílias

sinalizadas pela Comissão de Protecção
de Menores.

· Atendimento a toda a população na
Unidade Móvel  (em todas as áreas de
cuidados de saúde em planeamento
familiar, saúde infantil, saúde materna,
saúde de adulto e vacinação.

“Relativamente aos idosos, 
às necessidades dos idosos,
passámos a fazer acções de
educação para a saúde em grupo
aos idosos que vão ao centro de
convívio do Centro Social. Neste
momento já estão a vir idosos
doutros bairros assistir às nossas
acções de educação para a
saúde.”
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“Como as mães do bairro não trabalham,
reúnem-se uma vez por semana e umas
ensinam as outras. Em vez de sermos
nós a fazer sessões de saúde, são elas.
Escolhem o tema, põem as dúvidas, as
mães respondem – e nós só estamos lá
como moderadoras, para orientar a reu-
nião, mais nada. Elas fazem tudo – umas
perguntam, as outras respondem. Aliás,
a nível da higiene do bebé – elas fizeram
sessões de educação para a saúde - do
banho do recém-nascido, como fazer a
alimentação, como vestir e despir. Eu
acho que isto é espectacular”, comenta
Elsa Ramos. A mesma autonomia está
presente noutro espaço criado pelo pro-
jecto: “Cantinho da amamentação”, “em
que também não precisamos de estar
sempre presentes – porque umas aju-
dam as outras. Embora esteja sempre
uma enfermeira, elas próprias se inter-
ajudam – ensinam a massagem, a técni-
ca de tirar o leite, como fazer”.

O trabalho com os jovens, e as jovens
mães do 6 de Maio, foi organizado em
função das necessidades sentidas pelos
jovens de uma maior proximidade com o
Centro de Saúde e em torno de áreas
temáticas por eles identificadas como
prioritárias, e que os próprios gostavam
de aprofundar.

“E foi muito bom, sublinha Catarina
Portilheiro, no sentido de aquela faixa
etária ficar ligada entre eles, sentirem-se
mais capazes de responder a algumas
situações, e também ao Centro de Saú-
de. E a nós, como fonte de recurso. E

mantém-se. Não propriamente o grupo.
Mas a ligação. Muitas delas agora já são
mães. Mas não só para elas próprias
como para algumas pessoas da comuni-
dade, são uma fonte de ligação connos-
co. Vêm pedir ajuda – dizem – olha, tens
que ir a casa daquela, porque precisa de
ajuda – ou – temos que fazer isto... Vêm
lá ter connosco e dão as dicas.”

Em “Nasci. E agora?”, projecto imple-
mentado na área de Cascais, aposta-se
claramente na responsabilidade, que é
uma outra maneira de dizer confiança.
“Um dos aspectos que nós valorizamos
bastante – e que foi um bocadinho a his-
tória deste projecto – tem a ver com os
filhos de mães seropositivas, dizem-nos
Hortênsia Gouveia e Helena Gonçalves,
do Centro de Saúde de Cascais. Verificá-
mos que muitas vezes estes bebés per-
maneciam no hospital, na maternidade,
durante 6 semanas, enquanto tinham
que fazer o protocolo completo do HIV. E
era uma coisa que nós contestávamos
imenso – e que vinculação, que laços
afectivos com um internamento durante

NASCI. E AGORA?
Cascais

Contexto

O concelho de Cascais tem alguns exem-
plos preocupantes de pobreza e exclusão
social em bairros clandestinos ou em
zonas suburbanas, onde se têm multiplica-
do e agravado situações de habitação pre-
cária, insucesso escolar persistente,
desemprego e desestruturação familiar.

Nestes locais de vida, onde se vão acumu-
lando situações de pobreza persistente e
de exclusão, há um baixo investimento ao
nível da saúde e do bem-estar, que é mani-
festamente visível ao nível da saúde sexual
e reprodutiva pelo aumento de gravidezes
não programadas, não vigiadas e em ado-
lescentes, assim como pelo aumento da
infecção ao vírus HIV, tanto na transmissão
por via sexual como vertical.

Esta forma de estar é frequentemente per-
petuada pela transmissibilidade intergera-
cional, condicionando desde muito cedo, o
futuro das crianças, tanto pela dificuldade
na acessibilidade aos recursos, quer pelas
características sociais e culturais destas
famílias.

Caracterização do Projecto: Intervenção
na comunidade no âmbito dos cuidados
materno-infantis. Acompanhamento domici-
liário a todos os recém-nascidos e famílias.
Antes do nascimento do filho, os pais pas-
sam pelo seu próprio nascimento como
pais. O projecto “Nasci. E agora?” procura
dar especial atenção às famílias de forma
a ajudar os futuros pais a desenvolverem a
sua capacidade, de cuidadores. 
As visitas domiciliárias à família com
recém-nascido através do programa Nasci
e Agora? pretendem estabelecer um clima
favorecedor da expressão de sentimentos
por parte dos pais, bem como da observa-
ção atenta da qualidade da interacção
pais/filho, do estado de saúde de mãe e
do filho, auscultação do apoio e suporte
social, observação do desenvolvimento,
temperamento e competências do bebé. 
Pretende-se ainda validar e desenvolver
competências individuais e familiares, ofe-
recendo oportunidades para que estas
possam fazer outras opções, quebrando
ciclos de pobreza, marginalização e exclu-
são social.
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“Passámos para a visita
domiciliária, que também é uma
arma poderosa. Em todos os
sentidos. Não só na confiança
que se cria connosco, como no
conhecer as casas, a forma de
estar das pessoas.”



PROJECTO NAUS / Bairro dos Navegadores
Oeiras

Início: O Projecto de Intervenção Especial Materno-Infantil e Planeamento Familiar inicialmen-
te promovido pela Direcção geral de Saúde, foi implementado em 1996 pela Sub-Região de
Saúde de Lisboa. Os princípios orientadores deste projecto radicam nas recomendações da
OMS. É concedida alta prioridade aos sectores mais desfavorecidos da sociedade, asseguran-
do umas maior equidade, de modo a que todos tenham acesso aos cuidados de saúde atra-
vés da participação comunitária

Caracterização do Bairro: Bairro de realojamento, com início em 1999. Encontra-se isolado
relativamente aos restantes aglomerados habitacionais tendo apenas uma estrada de acesso.
A grande maioria, 70% da população do Bairro, é de origem africana, sendo os restantes 30%,
portugueses. O predomínio da população jovem é evidenciado por: 61.3% dos habitantes com
menos de 30 anos, sendo que o grupo etário dos 15 aos 19 anos é maioritário, representan-
do 16.3%.

Estratégias:

· Divulgação do projecto - através das escolas, jornal do Bairro, mediadores do Bairro,
Centro Comunitário de Porto Salvo;

· Envolver todos os profissionais do Centro de Saúde nomeadamente: saúde-materna e
planeamento familiar; saúde infantil; medicina familiar; saúde escolar; saúde pública;
psicologia; assistência social;

· Envolver as instituições, as associações e grupos da comunidade e alguns parceiros já
constituídos 

· Estabelecer circuitos efectivos no Centro de Saúde e inter-institucionais;
· Fazer visitação domiciliária e acompanhamento a famílias;
· Aplicação de questionário – levantamento das necessidades / problemas de saúde

sentidos pela própria população; 
· Utilizar a Unidade Móvel como meio para um maior acesso à informação e prestação de

cuidados de saúde;
· Elaboração de instrumentos de registo adequados à intervenção específica deste projecto.

SER CRIANÇA
Casal de Cambra

Início: 2001. Projecto de intervenção comunitária centrado na problemática da gravidez e
maternidade na adolescência, tendo como entidade promotora a APF (Associação para o pla-
neamento da família)

Caracterização populacional: A faixa etária dos 14 aos 21 anos representa quase 17% da
população de casal de Cambra. No ano de 2001 quando o levantamento foi efectuado, esta-
vam inscritas no Centro de Saúde 827 adolescentes do sexo feminino, entre os 14 e os 21
anos, das quais 91 já tinham sido mães, e muitas delas já não eram primíparas, o que impli-
ca uma taxa de gravidez na adolescência de cerca de 12%.

Acções/iniciativas desenvolvidas:

Abril de 2002 
· Vem conhecer-te – espaço de atendimento para adolescentes, anónimo e confidencial.
· Reuniões de discussão de casos, em articulação com os parceiros e com a supervisão de

uma Terapeuta Familiar
· Papinhas e Roupinhas – banco de bens necessários para as grávidas e as suas crianças,

constituído com base no contributo de toda a comunidade
· Formação de amas
· Criação de um Jardim de Infância e ATL
· Sessões de educação para a saúde
· Cursos de preparação para o parto
· Um cantinho para a amamentação, no Centro de Saúde

6 semanas? Parecia-nos a nós que não
se justificava permanecerem durante 6
semanas só pelo facto de se ter que
administrar o medicamento de 6 em 6
horas. Haveria situações em que a mãe
até necessitava de algum apoio, mas
havia outras em que as mães eram per-
feitamente responsáveis na administra-
ção da terapêutica”. 

Uma ideia muito contestado na altura
mas que entretanto se pôde afirmar, com
o adequado acompanhamento ao domi-
cílio.

À laia de balanço

Resultados? 
“São todas estas experiências. Peque-

ninas coisas. Não temos resultados
assim – um discurso do maravilhoso.
Mas é no dia a dia, nos contactos que
temos”, é o comentário de Laura Teixeira,
do Centro de Saúde do Lumiar.

Ideia corroborada por Luísa Costa, do
projecto Naus, de Oeiras. “Nós não ve-
mos. E como não vemos – ou se avança
porque se tem a certeza de que se está a
fazer alguma coisa de positivo – ou então
não vale a pena. Não se consegue medir
nada exactamente – haverá uma, duas
gerações que irão passar. E o que é certo
é que quando se trabalha todos gosta-
mos de ver os resultados, e que nos di-
gam Olha – conseguiu-se este objectivo,
e mais este”.

O que no fundo implica também uma
grande tolerância à frustração. E não
apenas porque os resultados não são de
imediato visíveis

“Temos que ter uma grande tolerância
à frustração. Porque nós fazemos de
facto a nossa parte. Mas a nossa parte é
limitada. E depois esbarramos com ou-
tras instituições – que têm o poder para
fazer – e que efectivamente não fazem.
Há aqui muito protagonismo. Nós não
estamos lá por protagonismo”, comenta
Fernanda Silva, do Centro de Saúde de
Cascais.

Como pano de fundo as “lições de
vida” de Roque Amaro, resumidos pelas
intervenientes no nosso encontro: A eufo-
ria e o desânimo são dois sentimentos
que nunca se deve ter em intervenção
comunitária. Qualquer um deles poderá
ser destrutivo. O desânimo porque não
nos leva a nada. E a euforia porque nos
leva a não ver. 
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A FORMAÇÃO À DISTÂNCIA – UMA OPORTUNIDADE
Até há pouco tempo, os regimes de aprendizagem tradicio-

nal mantinham-se como a principal via e o veículo privilegiado
de formação para a generalidade das pessoas, constatando-se
que a maioria dos que apresentaram insucessos no percurso
escolar regular, ficaram posteriormente excluídos de qualquer
percurso formativo.

Em paralelo, existe um universo de pessoas que, embora

necessitadas de formação, não acedem a informação necessá-
ria sobre a mesma ou não possuem disponibilidade de tempo
que lhes permita a frequência de acções formativas. 

A opção por alternativas aos tradicionais regimes de forma-
ção fundamenta-se na falência daquele sistema. Basta atender
a estatísticas recentes para se constatar que, não obstante o sig-
nificativo investimento dos últimos 20 anos, cerca de 50% da
força de trabalho Portuguesa apresenta qualificações abaixo da

A FORMAÇÃO À DISTÂNCIA
SEM DISTÂNCIA
A aplicação de estratégias de aproximação pedagógica centrada nos formandos consegue signifi-
cativos ganhos, sobretudo se comparadas com resultados de formandos provenientes de sistemas
como o ensino recorrente para adultos, mas não deverão constituir um ponto final na reformula-
ção de metodologias na formação a distância. 
Texto: Emanuel Águas (Responsável pelo Departamento de I&D da CEAC*) # ilustrações: Luis Miguel Castro
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actual escolaridade mínima: cerca de 3 milhões de Portugueses
em idade activa possuem qualificações abaixo do 9º ano de
escolaridade.

A FORMAÇÃO À DISTÂNCIA – CARACTERÍSTICAS
A lógica dos sistemas de formação à distância (seja esta en-

tregue via e-learning ou através dos tradicionais formatos por
correspondência) sustenta-se na capacidade do formando
para dirigir, durante um significativo período de tempo, um
estudo autónomo, com uma forte componente de auto-for-
mação. 

As premissas deste modelo de formação são, desta forma,
diametralmente opostas às da formação presencial, no que se
refere à forma, ao lugar e ao tempo no qual a interacção do for-
mando com os conteúdos de formação têm lugar. Num con-
texto claramente centrado no formando, é este que determina
como, onde e quando a interacção com os conteúdos de forma-
ção tem lugar.

Numa conjuntura tendencialmente flexível, adoptam-se
metodologias nas quais não existem datas fixas para a realiza-
ção de actividades ou de avaliações. O formando é livre de se
propor a avaliação em qualquer momento, se entender que já
possui as qualificações necessárias à conclusão de determina-
do módulo.

Se, por um lado, a flexibilidade constitui uma mais valia fa-
ce aos sistemas tradicionais de formação, esta traduz-se fre-
quentemente numa ameaça ao sucesso de uma qualquer acção
formativa. É frequente encontrar um grande número de for-
mandos, com adiamentos sucessivos da actividade formativa e
hábitos de estudos muito irregulares ou até mesmo, em alguns
casos, inexistentes. Esta ameaça é tanto maior quanto menor
for o grau de preparação dos formandos para receber a forma-
ção à distância.

Tipicamente o indivíduo que procura a formação à distân-
cia é o Adulto detentor de baixas qualificações escolares e pro-
fissionais, que abandonou precocemente o sistema de educa-
ção/formação. Esta situação conjuga-se com um conhecido
problema de iliteracia neste público-alvo, agravando as difi-

culdades destes formandos num qualquer sistema de forma-
ção e, em particular, na formação à distância, na qual é o for-
mando o principal veículo na construção de saberes.

Num cenário de evidente falta de preparação para uma for-
mação essencialmente autónoma e assente em suportes literá-
rios, o desafio assume assim uma dimensão ciclópica. Com
efeito, e tomando como exemplo os dados da CEAC (ver ficha
no final), em 2000 os seus indicadores formativos eram os
seguintes:
- Apenas 40% dos formandos matriculados concluía o 1º

módulo iniciando formalmente a acção de formação;
- Apenas 50% dos formandos iniciados concluía a formação;
- A taxa efectiva de formandos que concluiu a acção era cerca

de 20%.
Se aplicarmos aos anteriores nºs a média anual de matrí-

culas temos:

A pergunta impõe-se: Como corresponder às expectativas
dos 6.400 alunos que todos os anos optam pela formação à
distância mas que ficam pelo caminho?

A FORMAÇÃO À DISTÂNCIA – 
A REFORMULAÇÃO METODOLÓGICA

A adequação da oferta formativa às solicitações do mer-
cado, quer no que concerne aos conteúdos de formação dis-
ponibilizados, quer no que concerne ao serviço (formativo)
prestado revela-se a chave para podermos dar resposta às ele-
vadas taxas de insucesso. 

Adequação do Serviço de Formação – Meta dos Três 100´s
Se pensarmos que a formação tem como objectivo que

todos os formandos atinjam um nível de conhecimentos defi-
nido, pensamos não ser demasiado ambicioso colocar a fas-
quia no objectivo seguinte: a “Meta dos três 100’s”:

100 Mattriculados > 100 Iniciados > 100 Diplomados.

A sustentação para o alcançar da meta anteriormente defi-
nida é baseada nos seguintes factores:
– Implementação de um sistema de Seguimento pedagógico

Personalizado ao Aluno (adiante designado por SPA);
– Dinamização permanente SPA (através de uma área labora-

torial pedagógica e de reengenharia dos processos de apro-
ximação aos formandos).
O SPA, sistema de Seguimento pedagógico Personalizado

ao Aluno, consiste na introdução, no ensino à distância, de
tutorias activas monitorizadas. Este sistema é objecto de um
processo de ajustamento e/ou reformulação permanentes, com
base numa avaliação contínua (e.g. trimestral). As tutorias
devem acontecer com uma periodicidade tendencialmente

Evolução da escolaridade, população activa portuguesa
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Sem Instrução ou Básico – 1º Ciclo

Básico – 3º Ciclo

Básico – 2º Ciclo

Secundário Superior

[fonte: INE, Portugal, 2006, Anuário Estatístico de Portugal 2005].

8.000 matriculados
> 4.800 não iniciados    > 1.600 retidos

Progresso Formandos 
(curso técnico-profissional 4 anos)

> 3.200 iniciados          > 1.600 diplomados
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decrescente e portanto progressivamente autonomizante (para
o formando).

Esta metodologia possibilita uma gestão individualizada
dos diferentes perfis e ritmos de aprendizagem dos forman-
dos, motivando-os à frequência das diversas sessões e, final-
mente, transmitindo a ideia de que, apesar de não existir um
contacto presencial, o formador está em permanência a acom-
panhar e a validar o percurso formativo nos prazos previstos.

O teor do discurso do tutor deve possuir uma forte compo-
nente de orientação pedagógica, com agendamento de datas e
fixação de metas e objectivos sempre em redor do perfil de
competências provenientes do contexto socioprofissional do
formando. Para tal, o formador deve dispor de ferramentas
que potenciem o seu âmbito de actuação, das quais importa
destacar:
– Ferramentas de calendarização da acção: o formador dispõe

de um sistema de incentivo ao formando baseado na boni-
ficação ou penalização da classificação;

– Formação em orientação pedagógica especializada (específica
da área técnica): dirigida ao formando em momentos-
chave do percurso formativo, sempre personalizada segun-
do o contexto socioprofissional do formando.

– Certificação intermédia de conhecimentos: A divisão dos per-
cursos formativos em níveis de conhecimento (inicial,
intermédio e avançado) possibilita a certificação intercalar
do formando em redor do seu percurso académico e perfil
de competências específicas, sendo assim possíveis incre-
mentos significativos da auto-estima e motivação dos for-
mandos.

– Avaliação de mérito: os actores de formação ao nível da
docência (professores, tutores e coordenadores) devem ser
avaliados e premiados consoante o seu desempenho face a
objectivos predefinidos baseado em resultados quer quali-
tativos, quer quantitativos da avaliação da formação.

ADEQUAÇÃO DOS CONTEÚDOS FORMATIVOS
No domínio da concepção de conteúdos, é essencial a

adopção de projectos que contemplem a intervenção de espe-
cialistas (a título de autoria ou consultadoria), actores de
vários sectores socioprofissionais nacionais (que, preferencial-
mente, considerem necessidades dos clientes da formação,
contextos de trabalho e as exigências normativas em vigor).
Uma vez definidos os conteúdos há que adaptá-los ao forma-
to distância.

A concepção segue depois uma metodologia específica
baseada em modelos de desenvolvimento de materiais peda-
gógicos como o ADORA1 (Análise, Diagnóstico, Organização,
Realização e Avaliação da formação) ou outros similares.
Deste longo processo ressaltam toda uma série de factores crí-
ticos de sucesso, a considerar, do qual salientamos a apren-
dizagem dos adultos em contexto.

Aprendizagem de Adultos em Contexto - No processo de
concepção considera-se o facto de que os adultos aprendem
em função de necessidades específicas, aprendendo melhor
sempre que perspectivam uma utilidade imediata para os con-
teúdos formativos. Nos adultos a aprendizagem é encarada
essencialmente como uma ferramenta de resolução de pro-
blemas.

Seguindo a lógica anterior, os conteúdos formativos deve-
rão ser baseados em unidades de conhecimento do domínio
teórico a que se fazem corresponder necessariamente um con-
junto de unidades de conhecimento de domínio estritamente
prático, patentes em micro-competências agregadas num pro-
jecto ou caso prático, a executar pelo formando. O projecto ou
caso prático é, nesta abordagem, uno e transversal a toda a
formação. Assim, num cenário pragmático  e com uma visão
holística sobre um mapa de competências, o formando vai
construindo e integrando os seus saberes.

OS RESULTADOS DA REFORMULAÇÃO
O impacto da adopção de uma nova abordagem, quer ao

nível do serviço de formação prestado quer ao nível dos con-
teúdos de formação disponibilizados, permitem, com resulta-
dos visíveis logo no curto prazo uma significativa inversão dos
valores nos indicadores pedagógicos. Efectivamente, e consi-
derando o caso específico da CEAC, a adopção de estratégias
similares às anteriormente definidas, possibilitou incre-
mentos muito interessantes, com indicadores de sucesso a
registarem valores que dobraram os obtidos em períodos
homólogos, como o caso dos alunos iniciados e terminados,
como de se seguida se demonstra:

Aplicando o anterior raciocínio ao número médio anual de
matrículas da CEAC temos:
– 80% dos formandos inicia formalmente a acção (reali-

zando a avaliação do 1º módulo);
– 73% dos formandos iniciados conclui a formação;
– A taxa efectiva de formandos que conclui a acção é cerca de

60%.

O FUTURO
As evidências nos resultados por aplicação de estratégias de

aproximação pedagógica centrada nos formandos, apesar de
constituírem significativos ganhos sobretudo se comparadas
com resultados de formandos provenientes de sistemas como
o ensino recorrente para adultos, em caso algum deverão
constituir um ponto final na reformulação de metodologias
na formação à distância.

Um olhar crítico sobre os anteriores números, que se
impõe, evidencia a sequência 100, 80, 60,ao invés dos preten-
sos 100, 100, 100 (matriculados, iniciados e diplomados, respectiva-
mente), ou seja, a meta dos três 100’s ainda não foi alcançada.
Mas é nesse sentido que gestores, coordenadores, conceptores
de conteúdos, pedagogos e demais actores de formação, devem
trabalhar, para que a formação à distância possa encontrar o
seu lugar de excelência e referência, enquanto alternativa real
no Sistema Nacional de Educação e Formação.

8.000 matriculados
> 1.600 não iniciados      > 1.700 retidos

Progresso Formandos 
(curso técnico-profissional 4 anos)

> 6.400  iniciados            > 4.700 diplomados
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É neste sentido que estão já em andamento, uma série de
iniciativas, como por exemplo, trabalhar em domínios da for-
mação alternativos que possibilitem mais versatilidade na
forma como os conteúdos são entregues aos formandos, de
forma a que estes incluam mais interacção, quer seja através
de conteúdos formativos on-line, quer através da integração
de acções presenciais. Estes dois novos domínios irão possibi-
litar a inclusão a constituição de uma componente muito
importante em qualquer percurso formativo, a aprendizagem
colaborativa, rompendo em definitivo com o conceito formal
de formação à distância.

1 in “Guia para a concepção de cursos e materiais pedagógi-
cos, Instituto para a Qualidade na Formação”.

O adulto que procura a Formação 
a distância é detentor de baixas
qualificações escolares e profissionais,
tendo abandonado precocemente o sistema 
de educação/formação. 

* A CEAC é a maior empresa de formação a distância em Portugal. Mais
de 150 000 alunos já passaram pela CEAC desde o seu início em Portugal
em 1989. Desde 2000, a CEAC tem investido fortemente em novas metodo-
logias de serviço ao aluno, pioneiras em Portugal, bem como na actualiza-
ção e adequação de conteúdos à realidade Nacional.
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D ouro, Faina Fluvial, de Manoel
de Oliveira, foi o filme de es-
treia do Cineclube de Faro, a 6
de Abril de 1956. No Cinema

Santo António, no centro da capital algar-
via, os 1.100 lugares estavam ocupados
por um público amante de cinema e
carente de iniciativas culturais. Mesmo
que limitadas por uma censura vigilante.
“O cineclube, naquela época, como ago-
ra, exibia o que existia no circuito. E aqui-
lo que existia eram filmes que passavam
pela censura. Uns eram totalmente inter-

ditados”, conta Anabela Moutinho, presi-
dente do cineclube desde 1996.

“Houve dificuldades políticas”, relem-
bra José Luz Santos, sócio do cineclube
desde 1958. “Várias vezes aconteceu de
estar anunciado determinado filme e não
passar por causa da censura. O neo-rea-
lismo, por exemplo, não casava bem com
a ditadura.” Mas as dificuldades não se
limitaram à censura dos filmes exibidos e
das folhas volantes distribuídas nas ses-
sões. O próprio núcleo fundador do cine-
clube não pôde integrar a sua direcção

por não possuir uma conveniente proxi-
midade com os representantes locais do
regime. “Este núcleo teve que se afastar
para dar lugar a pessoas que tivessem o
beneplácito político”, relata José Santos.
Em andanças actuais na Torre do Tombo,
ele encontrou descrições pormenoriza-
das das reuniões do cineclube, feitas por
agentes da PIDE infiltrados, em que per-
sonagens importantes, como João
Vargas, um dos seus fundadores, eram
apresentadas como perigosos agitado-
res. “Os bufos relatavam ipsis verbis tudo

REPORTAGEM

Até ao 25 de Abril, o desafio era cobrar as quotas dos mais de 700 sócios e contornar a PIDE. Hoje, os
obstáculos são as 12 salas de cinema concorrentes e uma endémica falta de recursos. Mas os 51 anos
de vida do Cineclube de Faro demonstram que o amor ao bom cinema ainda pode dar “finais felizes”.

Texto Cristina Portella # Fotografias Paulo Figueiredo

É PROIBIDO 
COMER PIPOCAS
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que se passava nas reuniões da direc-
ção.”

Numa das suas muitas histórias
dessa época, José Santos conta que um
desse “bufos” teria sido descoberto jus-
tamente por João Vargas, durante a sua
detenção na sede da PIDE local, antes de
ser transferido para o Aljube. O médico
da PIDE chamado para examiná-lo quan-
do teve uma crise de amigdalite foi, para
a sua grande surpresa, um director do
cineclube. “Não sabíamos. Era um fulano
que tinha preocupações culturais e insi-
nuava-se no meio mais progressista da
terra, nunca dava a entender que tivesse
alguma conotação clara com o regime”,
diz José Santos. Vargas recusou-se a ser
atendido por ele e exigiu a presença do
seu médico pessoal.

Além de figuras aceites pelo poder
político, o cineclube contou também, nos
seus primeiros anos, com a colaboração
de figuras de prestígio na cultura local,
como o professor e provedor da Miseri-
córdia de Faro Joaquim Magalhães, ou
nacional, como o crítico de cinema e ar-
tista plástico Roberto Nobre. O primeiro
tornou-se sócio fundador, e o segundo
proferiu a palestra da sessão inaugural
no Cinema Santo António. O poeta Antó-
nio Ramos Rosa, o pintor Manuel Baptis-
ta e o jornalista e escritor Mário Zam-
bujal foram outros intelectuais reconhe-
cidos que cooperaram com o projecto.
Apesar das dificuldades com o regime,
os cineclubes viveram nos anos 50 e 60
uma época de ouro.

O primeiro cineclube foi criado no
Porto, em 1945 – era o Cinematográfico
Português/Cineclube do Porto. Em 1947,
Portugal esteve presente como observa-
dor no congresso em Cannes da Federa-
ção Internacional de Cineclubes. Em
1947, o Cineclube do Porto tinha 80
sócios; em 1952, este número já tinha
passado para 2.500. Em meados da dé-
cada de 50, estima-se em 22 mil o total
de membros dos vários cineclubes que
surgiram pelo país. “É bom lembrar que o
movimento vem de França e Portugal
teve cineclubes em quase todos os sí-
tios”, recorda José Santos. Como salienta
o veterano cineclubista, o de Faro apre-
sentaria uma originalidade: “Conseguiu
desde a primeira hora, com todas as difi-
culdades, num circuito em ziguezague
forçado, estar sempre activo. 

É um caso único em Portugal. Isto

merece um estudo para uma tese de
mestrado.”

Sempre às segundas

Quinzenalmente, sempre às segun-
das-feiras, o Cineclube de Faro reuniu
centenas de pessoas na sala alugada do
Cinema Santo António de 1956 a 1982.
Era uma sala velha, inaugurada em 1916
com o nome de Cine-Teatro Farense e
reformada em 1951. Nela assistiu-se a
Cyrano de Bergerac, de Michael Gordon,
ou O terceiro tiro, de Alfred Hitchcock,
ambos em 1956, ou O beijo fatal, de Ro-
bert Aldrich, em 1961, e O pagador de
promessas, de Anselmo Duarte, em
1965. “O cineclube sempre esteve atento

ao que de melhor se estreava em Portu-
gal”, assegura Anabela. 

Depois do 25 de Abril, houve sessões
nas aldeias, com o MFA e máquinas 16
mm, das quais restaram “histórias lindís-
simas”. As sessões eram seguidas por
debates animados e muitos filmes pude-
ram sair das prateleiras. Assistiu-se, em
1975, a L’Espoir. Sierra de Teruel, de
André Malraux, e Las Hurdes – Terra sem
pão, de Luís Buñuel, ambos, como cen-
tenas de outros, proibidos até então. Mas
nem tudo foram flores para os cine-
clubistas de Faro. Em 1982, o preço do
aluguer do Cinema Santo António tornou-
se incomportável e eles foram obrigados
a mudar-se para o Teatro Lethes, perten-
cente, na época, à Secretaria de Estado
da Cultura. “O delegado regional da se-
cretaria, Tomás Ribas, um homem muito
ligado ao teatro e à cultura em geral,
atendeu à aflição do cineclube”, conta
Anabela. Ele equipou um dos camarotes
do teatro, no segundo andar, com um
projector 35 mm, e transformou-o em ca-
bine de projecção, além de dotar o teatro
de ecrã e sistema de som.

Tudo correria bem até 1989, quando a
então delegada da Secretaria de Estado
da Cultura resolveu desalojá-los do
Teatro Lethes por considerar a actividade
cineclubista incompatível com a dignida-
de do antigo colégio jesuíta. “Foi uma afli-
ção total. Os anos de 90/91foram os de
menor actividade do cineclube”, recorda
Anabela. Em 1991, instalaram-se no
Instituto Português da Juventude, onde,
durante dezasseis anos, projectaram
com a mesma velha máquina 35 mm que
Tomás Ribas havia comprado. Eram os
próprios directores que passavam os fil-
mes e vendiam os bilhetes. Nesse meio
tempo, surgiu um outro poderoso obstá-
culo: “De 2000 a 2007, o cineclube lutou
sozinho contra um centro comercial à
entrada da cidade com nove salas de
cinema”. 

Desde Fevereiro de 2007 que o cine-
clube ocupa, sempre às quartas-feiras,
uma das três modernas salas de exibição
do centro comercial em que se trans-
formou o Cinema Santo António. Já não
são os 1100 lugares, mas modestos 120,
raramente com lotação esgotada. 

Formação de públicos

Mesmo com todas as dificuldades, o
Cineclube de Faro não se tem limitado a

“O Cineclube de Faro con-
seguiu desde a primeira
hora, com todas as dificul-
dades, num circuito em
ziguezague forçado, estar
sempre activo. 
José Santos



exibir bons filmes com regularidade.
“Cresceu de uma tal maneira que temos
uma responsabilidade muito grande”,
pondera Graça Lobo, vice-presidente do
cineclube. Na sua sede, à Rua Primeiro
de Dezembro, no Centro de Faro, estão
cerca de 1.300 títulos a compor a maior
biblioteca de cinema ao Sul de Lisboa e
uma diversificada videoteca, procurados
diariamente por professores e alunos de
escolas secundárias e universitários. O
cineclube é parceiro da Direcção Regional
de Educação do Algarve no projecto
“Juventude, Cinema, Escola”, de ensino
de cinema nas escolas – em 2008, o pro-
jecto completa dez anos, com mil sessões
para quase 20 mil alunos –, e mantém
protocolos com a Escola Superior de Edu-
cação, Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais e Reitoria da Universidade do
Algarve. “Temos apostado na vertente da
formação de novos públicos”, destaca
Graça. “Ainda se pensa que o cinema é
um entretenimento e não entra na escola.
Mas eu penso que o amor pelo cinema
deve vir de pequenino. Os cineclubes
estão a perceber isso e a fazer esse tra-
balho, por exemplo, em Viseu e na
Covilhã.” 

No currículo do cineclube constam,
entre outras iniciativas, a organização de
encontros temáticos sobre cinema, com
a presença de especialistas nacionais,
como Jorge Silva Melo ou Inês de Medei-
ros, e internacionais, como Emir Kusturi-
ca, ciclos e congressos de âmbito univer-
sitário. Em Outubro de 2003, produziu o
primeiro videoclipe de jazz nacional, “Os
índios da meia-praia”, realizado por
Pedro Sena Nunes, e, mais recentemen-
te, encomendou ao músico Bernardo
Sassetti uma composição inspirada no
filme Dom Roberto, de Ernesto de Sousa,
de 1962. “Suite para Dom Roberto” es-
treou a 18 de Maio deste ano, no Teatro
Municipal de Faro, no encerramento das
comemorações do 50º aniversário do
cineclube. Assim como o filme, produzido
com fundos oriundos da Cooperativa do
Espectador, constituída para esse fim
pelo movimento cineclubista da época, a
música de Sassetti foi paga por uma
subscrição pública entre os associados
do Cineclube de Faro. 

“Continuamos a ser e seremos sem-
pre uma associação cultural sem fins
lucrativos de carácter amador. Aqui não
temos nenhum profissional. O sentido do

cineclube é que ele continua a ser, tanto
em Faro como em qualquer outro sítio,
um espaço alternativo”, resume Anabela
Moutinho. “É essa tradição, é essa
memória, é esse esforço de dezenas de
pessoas e de milhares de sócios que
quem está à frente da associação tem
que respeitar. Quantas vezes nos apete-
ce ir embora. Porque estamos cansados,
porque a Câmara não nos liga ou porque
os sócios não nos pagam as cotas.” Mas
não vamos. “Não sei se é amor, se é pai-
xão, mas isso é parte das nossas vidas.”

CINECLUBE DE FARO

Sobreviver 
sem “Titanics”

Os 300 sócios em dia do
Cineclube de Faro, de um total de
500, pagam 1 euro por sessão e
2,50 euros de mensalidade.
Seria inviável sobreviver exclusi-
vamente com tão reduzida fonte
de receita. “Antes do 25 de Abril
contava-se com as cotas dos
associados; pós 25 de Abril,
como há a possibilidade de diver-
sificar a receita, as coisas são, ao
mesmo tempo, mais fáceis e
mais difíceis. E por uma razão
muito simples: cada vez mais
dependemos da bondade de
estranhos, isto é, das decisões
políticas seja de quem está à
frente das autarquias, seja de
quem está à frente do Ministério
da Cultura. Ou seja, cada vez é
maior a margem de indefinição
com o que o cineclube pode con-
tar”, diz Anabela Moutinho. 
A arte é sempre a mesma: gerir
com poucos fundos, de forma a
conseguir regularidade nas ses-
sões com filmes de qualidade.
“Não há um caso de cedência de
uma única direcção, ao longo
desses 51 anos, a filmes comer-
ciais. Nunca se deu um Titanic
nesta casa, por mais apertada,
estrangulada financeiramente
que fosse a situação.” Nem
Titanics nem sacos de pipocas.
Mas não tem sido fácil manter
esse compromisso de qualidade,
quando a maior parte das distri-
buidoras só têm enlatados ameri-
canos e, muito raramente, filmes
produzidos na Europa ou em
qualquer outra parte do mundo.
A Atalanta, de Paulo Branco,
seria, por enquanto, uma das
excepções. “Com a crise, este
ano ele praticamente não estreou
nada. Em Bruxelas, os tecnocra-
tas deviam pensar nisso.”

“Continuamos a ser e sere-
mos sempre uma associa-
ção cultural sem fins lucra-
tivos de carácter amador...

Não sei se é amor, se é pai-
xão, mas isso é parte das
nossas vidas.”

Anabela Moutinho
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NETLIVROS

Revisitando escritos resultantes de dez anos de
investigação no domínio da Educação de
Adultos, Licínio Lima faz muito mais do que
apenas os reunir neste livro. De facto, quer a
escolha que faz da sequência dos quatro textos
anteriormente publicados quer o enquadra-
mento que lhes dá e a introdução de um quin-
to texto reflexivo e questionante, dão a esta obra
um sentido transformador que projecta no futu-
ro a discussão da Educação ao Longo da Vida
que literalmente é feita no presente. A opção
por discutir as questões actuais da Educação de
Adultos ‘entre duas mãos’ – usando meta-
foricamente a mão esquerda e a mão direita de
Miró segundo o conhecido poema de João
Cabral de Melo Neto – o livro traz passo a passo
com uma clareza invulgar as questões essenciais

hoje submersas na euforia das iniciativas lança-
das em todas as direcções sob o estandarte da
‘aprendizagem ao longo da vida’. Licínio Lima
percorre conceptualmente a história e os pro-
blemas da formação e da educação de adultos
mostrando com clareza as relações com as
opções políticas nesta matéria e a evolução do
pensamento económico e de mercado.
Trata-se de um livro que constitui um recurso
imenso para a reflexão sobre os problemas da
Educação de Adultos escrito por alguém que
não só conhece profundamente o tema mas
também que encontra formas de o discutir
fazendo o leitor entrar nos meandros da discus-
são conceptual entre autores chave. Para ler e
reflectir.
João Filipe Matos (Faculdade de Ciências da U.L.)

Resultante de um conjunto de conferências realizadas no qua-
dro de um Curso de Mestrado em Formação de Adultos con-
duzido na Universidade de Lisboa, este livro coloca em con-
junto sete artigos de autores reconhecidos no domínio da
Educação e da Formação e fá-lo com grande vivacidade.
Mantendo o tom coloquial da sua conferência, o texto de
Matthias Finger reflecte a sua preocupação com a evolução da
área da Educação de Adultos nos EUA colocando a questão
central ‘o que é que a educação de adultos pode oferecer à
sociedade?’ e fundamentando a necessidade da redefinição da
identidade daquela área de trabalho à luz dos desafios socie-
tais actuais. Licínio Lima por seu lado faz uma análise históri-
ca de três décadas da Educação de Adultos em Portugal salien-
tando e caracterizando a diversidade das lógicas político-edu-
cativas que a enformaram e mostrando como a deslocação da
lógica da educação popular para a lógica da gestão de recursos
humanos não contempla nem afronta a complexidade e a
magnitude dos problemas sócio-educativos da maioria dos
adultos em Portugal. Reflectindo sobre as relações entre expe-
riência e formação, José Alberto Correia discute os modos
como as linguagens e os sistemas de formação lidam com a
problemática da experiência situando a problemática da for-
mação nos planos cognitivo, metodológico, institucional e
ético. No seu artigo, Florentino Fernández discute e ilustra
diversos modelos actuais de educação de adultos alimentando
a sua análise a partir de dados muito interessantes no quadro
espanhol e internacional. Também mantendo o diálogo vivo
com o leitor e respeitando a fala aquando da realização da sua
conferência, Alberto Melo faz incidir a sua reflexão sobre as

relações da formação de adultos
com o desenvolvimento local
adoptando como ponto de
entrada precisamente o desen-
volvimento local e demonstran-
do a necessidade da sua relação
estreita e íntima com a Educação
e formação de Adultos. A contri-
buição de Marie-Christine Josso
reflecte sobre as relações entre formação, aprendizagem e
mudança trazendo a terreno diversos conceitos bem caracte-
rísticos dos seus trabalhos. Finalmente, Rui Canário, Belmiro
Cabrito e Cármen Cavaco reflectem com enorme pormenor
sobre a formação de formadores na administração local a par-
tir da experiência conduzida no quadro de um programa
desenvolvido no terreno que leva os autores a formular a
necessidade de repensar a formação de formadores nomeada-
mente através da ruptura com o modelo escolar dominante
para dar lugar a modalidades de formação-acção articulando o
simbólico com o experiencial fazendo da formação um pro-
jecto.
Trata-se de um livro que retrata a diversidade das experiências
dos autores que contribui para mostrar como a problemática
da Educação e Formação de Adultos é constituída por uma
multiplicidade de dimensões onde é absolutamente necessá-
rio preservar a complexidade evitando a derrapagem para
soluções simplistas.

João Filipe Matos (Faculdade de Ciências da U.L.)

Educação ao longo da vida
Entre a mão direita e a mão esquerda de Miró
Licínio Lima 2007 
Cortez Editora, 127 pp.

Educação e Formação de Adultos
Mutações e Convergências
Organização de Rui Canário e Belmiro Cabrito 2005 
Educa – Unidade de I & D de Ciências de Educação, 162 pp.



AO LONGO DA VIDA 57

A Educação Popular e Movimentos Sociais contém os textos
das comunicações apresentadas ao I Seminário Luso-Brasileiro
sobre esta temática. O Seminário realizou-se em Almada, a 7 e
8 de Julho de 2006, com o objectivo de analisar as dimensões
educativas dos movimentos sociais, assentando no trabalho de
vários investigadores dos dois países e de duas organizações de
educação popular e de intervenção local (Instituto das Comu-
nidades Educativas e Museu da Cidade de Almada). Esta publi-
cação foi organizada por Rui Canário, Professor Catedrático da
Faculdade acima referida, que é simul-
taneamente o autor de uma Nota de Apre-
sentação. Retirámos dessa Nota as seguin-
tes passagens que ajudam a apresentar o
espírito e o conteúdo dos textos inseridos.
“Vivemos um tempo em que as políticas

de educação e formação, particularmente
as que são dirigidas a públicos adultos,
ganharam uma clara centralidade no qua-
dro do que se convencionou designar por
‘sociedades do conhecimento’ e de uma
orientação para ‘a aprendizagem ao longo
da vida’. 
É possível verificar que este campo da for-
mação de adultos acompanha as transfor-
mações económicas, sociais e políticas,
que marcam a transição dos ‘trinta anos
gloriosos’ e do fordismo para as políticas
ditas neoliberais, que se afirmaram depois
dos anos 80. Transitou-se de uma perspec-
tiva de ‘humanização’ do desenvolvimen-
to e de promoção social, imagem de marca do movimento de
educação permanente impulsionado pela UNESCO, para uma
clara subordinação funcional da formação de adultos a uma
racionalidade económica, em que impera a lógica e o poder
das empresas multinacionais. 
O conjunto de textos reunidos neste livro deve entender-se
como o resultado de um questionamento e de um contributo
colectivo para uma compreensão lúcida, por um lado, desta
evolução e, por outro lado, das potencialidades transforma-
doras e de emancipação social da acção educativa. A produção
desse contributo teve como característica principal a de obser-
var criticamente o mundo da educação de adultos, não a par-
tir do ponto de vista da acção do Estado ou dos organismos
supranacionais, mas a partir de ‘baixo’. Ou seja, interrogando
as potencialidades educativas e emancipatórias de movimen-
tos sociais nascidos da base e capazes de gerar e manter uma
dinâmica de autonomia. 

A realidade portuguesa é abordada com base numa primeira
análise das raízes que estão subjacentes ao movimento de edu-
cação popular que, em Portugal, coincidiu com o período
revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril de 1974. O texto,
assinado por Rui Canário, propõe-se elucidar o conceito de
educação popular com base na contraposição entre uma acção
educativa autónoma e uma acção educativa tutelada pelo
Estado, regida por uma lógica de heteronomia. 
João Francisco de Sousa, com base num trabalho de pesquisa

e de intervenção de décadas, que remonta
aos projectos de intervenção educativa no
Nordeste brasileiro nos anos 60, inspira-
dos por Paulo Freire, traça-nos um retrato
abrangente da evolução e balanço da rela-
ção entre educação popular e movimentos
sociais no Brasil e na América Latina. 
A educação em contexto rural é objecto de
abordagens sobre realidades muito con-
trastantes, embora com pontos de conver-
gência. No caso brasileiro, Célia Vendra-
mini, com base nos trabalhos de pesquisa
empírica que vem desenvolvendo no
Estado de Santa Catarina, analisa a dimen-
são e as potencialidades educativas do
Movimento dos Sem Terra (MST), en-
quanto que Marlene Ribeiro aborda as
questões da educação no campo, privile-
giando uma aproximação pelas pedago-
gias inspiradas em modelos de alternân-
cia. Relativamente ao caso português,

Abílio Amiguinho, na sequência de um trabalho de pesquisa
de grande fôlego, em vias de publicação, faz incidir a sua aná-
lise sobre o Projecto das Escolas Rurais, em particular no
modo como ele se desenvolveu, nos últimos vinte anos, na
região do Nordeste Alentejano, evoluindo de um projecto de
intervenção na educação escolar para um projecto abrangente
de intervenção e animação em zonas rurais marcadas por uma
tendencial desertificação. 
A relação entre a educação e o mundo do trabalho no Brasil,
no caso das ofertas educativas dirigidas a públicos jovens e
adultos, constitui o objecto de análise do texto apresentado
por Sónia Rummert. Nele se procede a uma apresentação e
análise crítica das políticas públicas conduzidas neste sector e
a sua relação com os problemas e movimentos sociais prota-
gonizados pelas classes trabalhadoras”.

Alberto Melo

Educação Popular 
& Movimentos Sociais
Organização de Rui Canário 2007
Educa – Unidade de I & D de Ciências de Educação
169 pp.



O blog é uma página da Web cujas actualizações (chamadas
posts) são organizadas cronologicamente como um diário, mas
em que o post mais recente é aquele que surge no início. Os blogs
podem ter um só autor ou ser assinados por várias pessoas e
podem ser temáticos ou não. Outro aspecto interessante dos
blogs é a possibilidade de qualquer leitor entrar em diálogo com
o seu autor, pois é possível e fácil comentar os posts. E há blogs
que, através dos comentários acabam por constituir verdadeiras
comunidades de opinião e partilha.
Em 1997, Jorn Barger criou o primeiro blog que ainda hoje man-
tém o mesmo grafismo de quando foi criado (ver em www.robot-
wisdom.com). Mas, até aos dias de hoje, os blogs evoluíram bas-
tante. Se inicialmente eram constituídos por textos, actualmente
já é possível integrar fotos, vídeos ou som, mantendo-se porém a
característica que os tornou tão populares, a de não ser neces-
sário dominar a linguagem informática para se comunicar e fazer
ouvir a sua voz e opinião.
O número de blogs cresceu enormemente. Segundo a Wikipedia,
em 1999 estimava-se que existiam cerca de 50 blogs, mas em

2003 já havia cerca de 4 milhões, contando-se actualmente cerca
de 70 milhões de blogs. São criados diariamente cerca de 120 mil. 
Em Junho deste ano, no blog.com.pt, um site para a pesquisa e
catalogação de blogs portugueses, estão registados 7977 blogs
em 32 categorias e que são visitados 1300205 vezes.
E sobre o que se publica nos blogs? Praticamente tudo, mas
queremos aqui destacar blogs temáticos que se debruçam so-
bre a educação de adultos e que vão recolhendo e divulgando
materiais diversos que surgem em jornais, televisões ou mesmo
textos originais.
Tomámos conhecimento recentemente de três blogs portugue-
ses que se debruçam sobre esta temática, sendo, curiosa-
mente, os dois primeiros da Madeira.
Aqui estão os seus endereços e as apresentações escritas
pelos autores desses blogs. Visitem-nos e não deixem de co-
mentar algum dos seus posts. E se souberem de mais blogs
cujo tema esteja relacionado com a educação de adultos, comu-
niquem por favor para: aprender@direitodeaprender.com.pt.

Blogs e a Educação de adultos

http://troca-as-ideias-ephtm.blogspot.com

Este blog da A EQUIPA destina-se a todos os interessados
ou envolvidos no processo de reconhecimento de
competências. Aqui pode esclarecer dúvidas, partilhar
experiências, materiais, opiniões e lançar debates. EPHTM
- Funchal, Madeira.
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http://rvccno.blogspot.com/index.html

João Lima que é um avaliador externo sentiu a
necessidade da criação de um espaço de informação,
debate e partilha de recursos e práticas nos diferentes
centros RVCC/NO Através deste blog, um espaço de
partilha de opiniões e informação com vista a promover
uma cooperação entre os profissionais com vista a
melhorar o desempenho de todos e o reconhecimento do
próprio processo.

http://blogdaformacao.wordpress.com

A aprendizagem ao longo da vida através de artigos, notícias,
estudos, casos e ligações, por Vitorino Seixas, Madeira,
Portugal. Licenciado em Engenharia, foi Professor Ensino
Superior e do Ensino Técnico. Foi também Director de
Centros de Formação, Gestor de Projectos Europeus de
Educação e Formação e Director de um Núcleo Regional da
Sociedade da Informação.
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T al como tem sido tradição nas
Conferências anteriores, a 6ª
CONFINTEA, que terá lugar no

Brasil, em 2009 (Maio?) vai constituir
uma importante plataforma para o diá-
logo e a promoção de políticas na área
da educação de adultos e educação não
formal, a uma escala global, envolvendo
os Estados-Membros da UNESCO, agên-
cias das Nações Unidas, agências de
cooperação multilateral ou bilateral,
organizações da sociedade civil, o sector
privado e os próprios formandos, vin-
dos de todas as regiões do mundo.

O Instituto da UNESCO para a
Educação-Formação ao Longo da Vida
(UIL), especializado na aprendizagem
das pessoas adultas e na educação não-
formal, iniciou já o processo preparató-
rio que conduzirá à Conferência de
2009. A UNESCO tem, de facto, organi-
zado grandes reuniões internacionais
sobre esta temática desde o pós-guerra:
Dinamarca 1949, Canadá 1960, Japão
1972, França 1985 e Alemanha 1977. A
5ª CONFINTEA, em Hamburgo, foi um
marco histórico para o reconhecimento
global e o compromisso político com a
educação de adultos e a educação não-
formal.

A CONFINTEA V chamou a atenção
para o facto destes dois sectores serem
elementos essenciais da Educação-
Formação ao Longo da Vida. Ao adopta-
rem dois documentos chave no final
desta Conferência mundial, os delega-
dos confirmavam que a aprendizagem
dos adultos e ao longo da vida eram ins-
trumentos indispensáveis para fazer face

aos desafios do séc. XXI no que se refere
a democracia, paz e direitos humanos,
respeito pela diversidade e resolução de
conflitos, sustentabilidade económica e
ecológica e desenvolvimento da força de
trabalho.

Esta visão holística da educação de
adultos e da educação não-formal, con-
sagrada pela CONFINTEA V, continua a
ser a base sobre a qual se vai construir a
CONFINTEA VI. Esta irá, de facto, refor-
çar o reconhecimento da educação de
adultos e da educação não-formal den-
tro de uma perspectiva de aprendizagem
ao longo e através da vida. A Ordem de
Trabalhos da CONFINTEA VI será
abrangente, incluindo a diversidade e
toda a gama das formas, modalidades,
lugares e temas da educação de adultos
e educação não-formal existentes. Não
obstante, a grande finalidade da CON-
FINTEA VI será a articulação da educa-
ção de adultos e da educação não-for-
mal com outras agendas internacionais
nos domínios da educação e do desen-
volvimento e a integração daquelas duas
áreas dentro de estratégias nacionais de
âmbito sectorial. Obviamente, a CON-
FINTEA VI vai também avaliar como
foram concretizados os compromissos
assumidos em 1997 e – sendo esta,
aliás, a sua mais importante ambição –
vai produzir instrumentos (p.ex., indica-
dores de excelência ou benchmarks)
para garantir que os compromissos anti-
gos e recentes quanto à educação de
adultos e educação não-formal sejam
cumpridos, de forma a passar-se da retó-
rica à acção.

O UIL está a coordenar o processo
preparatório que levará à CONFINTEA
VI, em cooperação estreita com a sede e
as Delegações Regionais da UNESCO e
o Ministério da Educação do país anfi-
trião, o Brasil. O UIL tem o apoio do
Grupo Consultivo da CONFINTEA VI,
um painel de peritos em educação não-
formal que acompanha o processo e
conduz a preparação conceptual da
Conferência. Tal como ocorreu em ante-
riores edições, este processo preparató-
rio vai incluir relatórios nacionais e
encontros regionais de reflexão, e ainda
estudos e consultas sobre temas específi-
cos. Central a este processo será a cons-
trução de “indicadores de excelência”
referentes à educação de adultos e edu-
cação não-formal, aplicáveis e adaptá-
veis internacionalmente, que serão geri-
dos por um núcleo internacional restri-
to, sob a égide do UIL. A preparação
destes instrumentos de aferição de pro-
gresso, de promoção e motivação de
compromissos para com a educação de
adultos será a actividade fulcral dentro
do processo preparatório e produzirá os
contributos chave para a CONFINTEA
VI. Estes, uma vez adoptados como
parte integrante dos documentos finais
da Conferência, serão igualmente um
dos seus mais importantes produtos. 

Poderá encontrar na NET informação
sobre a CONFITEA VI, nos seguintes
endereços:
http://www.unesco.org/uil/en/focus/co
nfintea.htm
http://www.icae.org.uy/eng/voicesrising
223.html#report
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