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Podemos 
sONhAr 
ao ler

REPORTAGEM

“Novas oportuNidades a Ler+” é um projecto do pLaNo NacioNaL 
de Leitura e da agêNcia NacioNaL para a QuaLificação destiNado 
a apoiar o deseNvoLvimeNto do gosto peLa Leitura juNto do 
púbLico aduLto dos ceNtros Novas oportuNidades. fomos a 
aLcáçovas ver como fuNcioNa No terreNo esta iNiciatiiva.

texto António Simões do Paço # fotografias Paulo Figueiredo
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ENTREVISTA

Luís 
rOthEs

Luís rothes gosta de se definir como um optimista moderado. Nesta entrevista à 
aprender ao Longo da vida, ele considera que a massificação da educação de adultos 
promovida pela iniciativa Novas oportunidades é um património conquistado que 
deve ser valorizado. mas não esquece o desafio de articular o que foi feito com outras 
áreas de intervenção. e adverte para o risco sério de ficarmos dependentes, quase em 
exclusivo, dos programas comunitários.

VAmOs VALOrIzAr 
As cOmPEtêNcIAs DOs ADuLtOs, 
mAs sEmPrE AssumINDO 
quE sãO INsufIcIENtEs

entrevista de Rui Seguro # fotografias de Miguel Baltazar
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RECENSãO

do desen vol vimento local. Deste modo, 
se foi ampliando e complexificando o 
leque de promotores de cursos EFA.

Os primeiros promotores foram de-
safiados pelo seu “mérito” ou pelo seu 
envolvimento no “desenvolvimento 
local”, porque se lhes reconheceu pro-
pó sitos inovadores, se observou uma 
intervenção abrangente mas com prá-
ticas consistentes na formação de adul-
tos e porque, com experiência noutros 
programas europeus, detinham, simul-
ta neamente, o imprescindível capital de 
candidatura para acederem aos finan cia-
mentos e executarem com suces so e efi-
ciência os projectos. Estas enti da des são 
designadas pelo autor como “consolida-
dos expectáveis”.

O reconhecimento do potencial ape-
la  tivo das pessoas e das instituições do 
modelo, que assegurava a existência de 
interessados, e a credibilização social 
dos cursos EFA que, pela valorização dos 
saberes prévios dos sujeitos, pelo seu en-
raizamento na vida quotidiana e pela in-
corporação dos tempos e espaços da vida 
comunitária, testemunhavam a sua capa-
cidade para manter os adul tos ao longo de 
todo o processo for ma    tivo, conduziriam à 
forte adesão de um segundo ciclo de enti-
dades que viriam a organizar um universo 
plural e heterogéneo, surgindo denomina-
das como “adjacentes aproximáveis”. São 
“entidades locais institucionais”, “gran des 
entidades supra-locais” e empresas de for-
mação, já existentes ou entretanto criadas, 
com inequívocos fins lucrativos, agindo 
portanto numa “lógica de mer ca do”, que 
viriam a constituir um grupo de dimensão 
apreciável no desen vol   vimento desta ofer-
ta formativa. A neces  sidade de financia-
mentos para sub sis tên cia destas organiza-
ções fez com que o campo da educação e 
formação de adul tos se configurasse como 
um espaço de mercado assistido.

No terceiro movimento de adesão, 
carac terizado por um carácter de incuba
ção da formação, emergem promotores 
sem capital de candidatura, colectivida-
des ins  ti tucionais e periféricas, movidas 
por preo cupações de “transformação 
social e cres cimento pessoal”, que depen-
dem de enti dades acreditadas para ela-
borarem e executarem os projectos. São, 
nesse sen tido, intituladas como “depen-
dentes pre cá rios”.

A interpretação das práticas das ins -
ti tuições promotoras dos cursos EFA, na 

diversidade das suas concepções, da sua 
natureza ideológica e da sua missão, é 
realizada à luz de ambiguidades, limi-
tes, tensões e contradições que o autor 
se propõe analisar através da cons trução 
teórica de dilemas, enquanto problemas 
que se oferecem a soluções contrárias ou 
encruzilhadas que desafiam à cria ção de 
regras nas quais os actores ins ti tucionais 
se sustentam para tomar decisões orga-
ni zacionais e pedagógicas. É, pois, entre 
duas opções contraditórias que os dis-
tintos promotores apropriam e con cre-
tizam um mesmo modelo forma tivo.

São colocados três dilemas em obser  -
vação. O primeiro remete para uma 

“perspectiva programática”, que faz os-
cilar o cursor de análise entre a pre ven-
ção social e a transformação social, op-
ções respectivamente asso ciadas ao papel 
preponderante do estado, de um lado, e 
do mercado, do outro, ou dito de outro 
modo, entre a justiça e coesão social e os 
interesses económicos.

O segundo dilema coloca-se na inter-
dependência externa das orga ni zações, 
ora fechadas na formação que, entendi-
da como unidade de exe cu  ção, visa aci-
ma de tudo superar as carências cogni-
tivas e sociais dos formandos, indepen-
dentemente dos seus contextos sociais e 
profissionais, ora colocando o ênfase na 
participação e na transformação social e 
cívica, em que a comunidade e o terri-
tório surgem como recursos educativos 
fundamentais e em que a formação ga-
nha conteúdo, significado e sentido no 
olhar crítico sobre a realidade comuni-
tária e na pro ble  matização das condi-
ções de exis tên cia dos sujeitos. Estamos, 
assim, peran te duas concepções limite, 
uma que, suportada pelo princípio da 

auto no mia relativa, se firma “em lógi-
cas de modernização tecnocrática da 
edu cação”, e outra que preconiza, para 
a educação, uma abordagem con tex -
tualizada, comprometida com prá ti cas 
de trabalho comunitário, que bus que 
um “sentido transformador e demo-
cratizante” da vida individual e social.

O terceiro dilema evocado prende-se 
com as opções sobre a abordagem ao 
currículo, apresentando duas visões di-
vergentes. De um lado, o currículo pres-
crito, centralmente definido, des ligado 
dos contextos de acção e inter acção dos 
formandos, concebido como trans missão 
e acumulação passiva de conteúdos situ-
ados no interior das próprias dis ci plinas, 
percebidas como de fronteiras fechadas, e 
numa sequên cia linear pré-estabelecida, 
onde há pouco espaço para a construção 
do conhecimento pelos pró prios apren-
den tes; o enfoque coloca-se nos resul-
tados, enquanto produto da formação. 
Do outro lado, perspectiva-se o currículo 
como projecto aberto, flexível e inte gra-
do, trabalhado no diálogo entre saberes 
disciplinares, planificado pelos formado-
res e pelos formandos de modo colabora-
tivo, em contextos demo  cráticos e infor-
mados pelo conhe cimento proveniente 
de diversas fontes dentro e para além das 
áreas disci pli nares, em que a aprendiza-
gem se organiza em unidades temáticas 
cen tra das em problemas, questões e situ-
ações emanados das percepções, crenças, 
valores, preocupações e interesses dos 
sujeitos, numa abordagem que recons-
trói, aprofunda e amplia a com preensão 
de si próprios e do seu mundo, apresen-
tando-se como um desa fio à imagina-
ção e à descoberta, con cretizando-se em 
expe riências cur ri culares construtivas e 
refle xivas, defendendo que, quanto mais 
signi  fi cativa for a aprendizagem, mais 
situa da em contexto e mais enraizada no 
conhecimento cultural, pessoal e meta-
cognitivo, mais rapidamente o conhe-
cimento é compreendido, apren dido e 
recordado; sem perder de vista os resulta-
dos, privilegiam-se os processos.

Por limitações textuais, nesta modes-
ta síntese de um trabalho que nos conce-
de um estudo amplo e denso da educa-
ção de adultos em Portugal, muito ficou 
retido nas páginas de uma obra que é de 
referência. Para aqueles se preocupam 
com esta temática, fica o convite à sua 
leitura integral. n
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FINTEA
Este dossier é dedicado à CONFINTEA VI, que decorreu em Belém do Pará, 

no Brasil, em Dezembro. Esta conferência, que é da responsabilidade da 

UNESCO e só se realiza de dez em dez anos, é sempre um momento 

importante para quem se interessa pela educação de adultos, trazendo 

a lume discussões teóricas, promovendo o entendimento das pessoas 

que trabalham para os governos e da sociedade civil. A Aprender ao Longo 

da Vida reuniu opiniões de personalidades portuguesas e estrangeiras 

que podem ajudar os nossos leitores a reflectirem sobre os caminhos 

que se colocam à Educação de Adultos no mundo e particularmente em 

Portugal.
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DOSSIER CONFINTEA VI

 A CONFINTEA 
vISTA DA COzINhA: 
 vIvA O CARImbó*

nacio nais e conferências regionais, nem 
contar as anedotas dos seus bastido-
res (as vís ce  ras de um complexo corpo 
multi lin  guístico, multicultural e de lógi-
cas bizan  tinas). Pretende, muito modes -
ta  mente, tentar externar a lógica de uma 
parte da organização do evento, que pro-
vavelmente os participantes não enxer-
garam de fora. É o relato de quem traba-
lhou na ‘cozinha’ de uma CON   FINTEA 
marcada, de um lado, pelo fato de ser 
a primeira realizada no hemisfério sul, 
num país emergente e numa região tro-
pical e, de outro, gestada numa conjun-
tura referenciada por múl ti plas crises, a 
ameaça cada vez mais pre sente de 
aquecimento global e do co-
lapso do sistema financei-
ro mundial acompanha-
do por uma profunda 
reces são econômica. 
E isso, sem men cio-
nar a pandemia de 
gri pe H1N1, temida à 
época internacional-
mente!

A organização desse 

tipo de confe rências merece uma rápida 
explicação. A responsabilidade pela pro-
mo ção das CONFINTEAs é da UNESCO. 
A Con ferência Geral da Organização 
delegou ao Instituto para Aprendizagem 
ao Longo da Vida (UIL), em Hamburgo, 
como centro espe cializado em apren-
di zagem e educação de adultos, a res-
pon  sabilidade pela organização do 
evento. Por meio de um acordo (Host 
Country Agreement) o governo do país 
anfitrião responde pela infra-estru tura 
da conferência. Por sua parte, o gover no 
brasileiro, por intermediação do Minis-
tério da Edu ca ção, estabeleceu par cerias 

com a Repre sentação da UNESCO 
no Brasil (conhecido cari-

nho samente como UBO – 
U N E S C O 

A 
organização de uma 
con fe rência inter-
nacional nun ca é 
tarefa fá cil, uma 
CON FINTEA menos 
ainda: esta, por ser 
conferência intergo-

vernamental (categoria II na classifica-
ção da UNESCO), já nasce complexa, 
regida por um conjunto de regras e pro-
cedimentos formais (sem falar em ques-
tões cerimoniais e de segurança) que lhe 
confere importância e, ao mesmo tem-
po, impõe certa rigidez e limita as possi-
bilidades de inovação. 

O relato apresentado aqui não pre-
tende avaliar o impacto da VI CON-
FINTEA, realizada em Belém do Pará, 
Brasil, nem comparar os seus resultados 
e processos com os da CONFINTEA 
anterior, realizada em Hamburgo (será 
que, no futuro, Belém terá o mesmo 
status que Paris quando comparada com 
Tóquio?). 

Não pretende tampouco narrar o 
lon go processo formal de sua prepara-
ção, com as antecedentes mobilizações 

Relato de quem trabalhou na ‘cozinha’ de uma CONFINTEA marcada, de um lado, pelo 
fato de ser a primeira realizada no hemisfério sul e, de outro, gestada numa conjuntura de 
múltiplas crises, a ameaça cada vez mais presente de aquecimento global e do colapso do 
sistema financeiro mundial acompanhado por uma profunda recessão econômica.

Timothy Ireland
Doutor em Educação na Universidade de Manchester, foi 

Director Nacional de Educação de Jovens e Adultos no 
Ministério da Educação, em Brasília. Actualmente, trabalha 
na Representação da Unesco no Brasil onde coordenou a 

organização da CONFINTEA VI pelo lado brasileiro.

* Nota:
Carimbó: género 

musical de origem 
indígena. O seu nome, em 

tupi, referese ao tambor com o 
qual se marca o ritmo, o carimbó. 
Surgido em torno de Belém na zona do 
Salgado e na Ilha de Marajó, passou 
de uma dança tradicional para um 
ritmo moderno, influenciando a 

lambada e o zouk.
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lidade e todos os pedidos foram sub me-
tidos à coordenação nacional para apro-
vação. Pesavam na análise um vín culo 
estreito com a aprendizagem e educação 
de adultos e um equilíbrio entre regiões, 
entre pedidos nacionais e internacionais, 
entre governos e o terceiro setor. A orga ni-
zação oferecia aos expo sitores um estande 
padronizado sem cobrança de taxas.

Em mais uma expressão da Confintea 
Ampliada, duas oficinas de leitura foram 
organizadas em uma escola pública. A 
ofi cina serviu ao mesmo tempo para lan-
çar um livro de leitura: O pequeno livro das 
grandes emoções, preparado espe cialmente 
para neoleitores, cujos pri meiros usuários 
foram 60 jovens e adultos de Belém 
matriculados em clas ses de EJA da rede 
estadual. As oficinas foram conduzidas 
por uma das duas organizadoras do livro, 
ela mesma uma autora de livros para esse 
público, e ganhadora do Prêmio Jabuti 
em 2009. Na primeira noite, a oficina 
recebeu uma visita da Princesa Laurentien 
dos Países Baixos, que, como Enviada 
Especial da UNESCO, tem defendido a 
bandeira da alfabetização como direito 
humano fun da mental.

Uma conferência internacional, em 
que mais de 150 paises participam, exi-
ge um pequeno exército de pessoas for   -
madas para oferecer serviços de infor -
mação e apoio aos delegados. Coube 
a nós descobrir como fazer des sa 
necessidade uma oportunidade de for-
mação e inclusão para jovens uni  ver si-
tários das duas universidades públi cas, 
sem correr o risco de explorar o tra ba-
lho estudantil. No inicio de 2009, 204 
estudantes com domínio de uma língua 
estrangeira foram selecionados para um 
curso, inicialmente previsto para durar 
quatro meses, de formação para o even-
to, com encontros semanais a cada 
sábado. O curso visava aperfeiçoar a 
capacidade lingüística dos jovens, bem 
como oferecer-lhes acesso a outra língua 
estrangeira, além de tratar de temas 
amplos como relações internacionais, 
polí   ticas educacionais para jovens e 
adul    tos, a história das CONFINTEAS, 
o papel da UNESCO e outras agências 
inter   nacionais, diversidade cultural, 
cida  dania crítica, história da cidade e da 
região e temas práticos voltados para a 
hos pedagem, alimentação, geografia da 
cidade, como receber, segurança, saúde, 
etc. Palestras foram proferidas em inglês, 

espanhol e francês. Os estudantes – moni -
tores bilíngües – receberam uma bolsa. 
Com o adiamento da Con fe rên cia, o 
curso foi estendido por mais dois meses. 

Durante o período da conferência, 
esses monitores bilíngües atuaram na 
recep ção de delegados no aeroporto, 
nos hotéis, nos museus e no próprio 
Han gar, informando, direcionando, 
apoian  do, sob a coordenação dos gru-
pos de trabalho a quem foram alocados. 
Ajudaram a lembrar que em muitos paí-
ses em desenvolvimento são os jovens 
que povoam os programas e projetos de 
educação de ‘adultos’, ao tempo em que 
alegraram o ambiente com a sua energia, 
sorrisos, bom humor, irreverência e 
curio sidade frente ao desconhecido. 

A programação cultural interna e 
exter na foi planejada para expressar a 
rica diversidade cultural da região, para 
interagir com a cidade e criar outro 
meca  nismo de participação demo-
crá  tica, para criar um diálogo entre a 

cultura popular e erudita e entre as dife-
ren tes linguagens culturais – música, 
dança, folclore, poesia, teatro – e, acima 
de tudo, para dialogar com os debates 
sobre a aprendizagem e educação ao 
longo da vida como um componente 
indis  sociável e inegável do processo de 
desenvolvimento humano e social e da 
busca da liberdade.

Internamente, as apresentações ocu pa -
vam espaços temporais e espaciais inte-
gradas à geografia comum da conferência 
– a escada, o restaurante, o auditório prin-
cipal, os espaços de circulação, a entrada 
e saída e até o ‘fumódromo’. Criavam um 
ambiente em que as pessoas se sentiam 
acolhidas e confortáveis, questionadas e 
acalmadas, surpreendidas e ‘estranhadas’. 
Um ambiente propício para o diálogo e 
debate.

Externamente, a cidade abria as portas 
dos seus acervos e patrimônios históricos, 
religiosos e culturais para os visitantes. 
Os horários dos principais museus foram 
estendidos para facilitar a visita dos 
delegados depois do término diário da 
Conferência. Os participantes receberam 
um ‘passaporte’ para visitar gratuitamente 
o parque ecológico Mangal das Garças. A 
vida noturna cotidiana da cidade oferecia 
um leque de opções gastronômicas, etíli-
cas e boêmias. O carimbó esquentava as 
noites que a brisa da Baia do Guajará 
tentava esfriar.

Na última noite, ao encerrar a Con-
fe rência, o Cortejo da Diversidade 
Cul  tural cimentou esta integração da 
cida de com a diversidade linguística e 
mul ticulturalidade dos participantes 
da CONFINTEA. Quase mil artistas da 
cidade de Belém e da região desfilaram 
informalmente, embalando os presentes 
nos sons, cores, cheiros, ritmos e 
sabores de uma noite encantada, mila-
gro samente sem chuva, levando-os pela 
Cidade Velha para o píer e os shows 
finais da Banda do Arraial do Pavulagem 
e do Cordel do Fogo Encantado. O 
evento CONFINTEA terminava e o pro-
ces so ganhou novas inspirações.

Ao refletir sobre esse processo interno 
da CONFINTEA, tenho uma enorme 
vontade de sair da cozinha e sentar-me 
de novo junto aos comensais. Descobri 
que, apesar de todos os seus encantos, a 
cozinha é o lugar onde menos se alimenta 
e onde mais se trabalha. Agora, só me 
resta esperar a CONFINTEA VII. n

internacional, em que mais 
de 150 paises participam, 
exige um pequeno exército 
de pessoas formadas 
para oferecer serviços de 
informação e apoio aos 
delegados. Coube a nós 
descobrir como fazer 
dessa necessidade uma 
oportunidade de formação 
e inclusão para jovens 
universitários.

UMA CONFERêNCIA
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DOSSIER CONFINTEA VI

de resultados de aprendizagem que 
estão incluídos no conceito, ou seja, 
o conhecimento, as capacidades 
e as competências mais alargadas, 
pode mos perguntar-nos exactamen-
te o que fica de fora do conceito de 
apren diza gem ao longo da vida, para 
além das experiências educativas e de 
apren dizagem da infância.

· A ‘evanescência’, a complexidade e a 
heterogeneidade do objecto de estu-
do exigem uma reflexão e análise sé-
rias de questões conceptuais e de ter-
minologia. Este enigma conceptual é 
alimentado pelas tensões entre expe-
riências nacionais e supra-nacio nais 
em educação de adultos, e tensões 
global-local e local-local no sistema 
mundial.

· “Porque as políticas e práticas da edu-
cação de adultos são essen cialmente 
nacionais, um grande leque de fac tores 
contribui para a condição da educação 
de adultos em qualquer país, incluin-
do: a cultura sociopolítica vigente, que 
engloba crenças e valores sobre o pa-
pel do Estado em geral, e em relação à 
educação e formação em particular; os 
pontos de vista vigen tes sobre a fun-
ção da educação e a for ma ção – nes-
te caso, a educação de adul    tos – em 
relação aos objectivos e prioridades 
sociais, culturais, polí t  i  cos e económi-
cos de um país; os pontos de vista pre-
dominantes sobre a optimização de 
equilíbrio de poder, papéis e activida-
des, entre as três maiores instituições 
sociais: Esta do, mercado e sociedade 
civil; os sistemas da governação da 
educação de adultos em operação, in-
cluindo o papel dos parceiros sociais; 
o nível de desenvolvimento social e o 
nível de investimento na educação e 
na for–mação.”5

· A Conferência CONFINTEA VI não 
conseguiu abordar todos os impasses 
teóricos. O relatório especial, escri to 
por um grupo de distintos espe cia-
listas, o Relatório Geral sobre a Edu-
ca ção e Aprendizagem de Adul tos, 
apenas foi distribuído no final do 
encontro.

 Os discursos de representantes gover-
namentais foram, quando muito, 
super ficiais, e apresentaram apenas 
formas de referir no programa qual-
quer pessoa que conseguisse chamar 
a atenção dos organizadores.

 Para um encontro sobre educação de 
adultos a ter lugar na América Latina, 
o Continente onde o neoliberalismo 
encontrou mais resistência e con-
tes tação, e um local onde ocorreu a 
maioria das experiências inovadoras 
em educação de adultos, pouca ou 
nenhuma representação foi feita acer-
ca da forma como os movimentos so-
ciais e governos progressistas agi ram 
neste campo de decisões polí ticas.

· Apesar destas falhas, deixei a Con-
ferência com uma boa sensação. Es-
tas Conferências do Sistema Mundial 
têm uma importância simbólica.

 Para quem se interessa pela educação 
de adultos, a CONFINTEA VI foi um 
sucesso porque teve lugar, agitou os 
ambientes da educação de adultos, 
refrescou o entendimento das pessoas 
que trabalham para os governos, trou-
xe a lume algumas discussões teó ri cas e 
compromissos políticos da Conferên-
cia de Hamburgo, e pode, finalmente, 
ter dado novo vigor ao compromisso 
de algumas pessoas, embora o núme-
ro de participantes tenha sido baixo, 
de procurar uma educação de adultos 
que ajude a criar, na feliz frase de Pau-
lo Freire, um mundo no qual será mais 
fácil amar. O apelo à acção ainda está 
por se ouvir. n

1 Richard Desjardins, Proposal for an ESREA 
network on Policy Issues in Adult Education. 
Copenhaga, Dinamarca, rascunho, 2008, 
página 1.
2 Como afirma claramente Rosa María Torres 
no seu relatório: “Qualidade e igualdade 
continuam a ser temas chave por resolver, 
relacionados, por ordem de importância, 
com (a) condição socioeconómica, (b) zona 
de residência (urbana-rural), (c) identidade 
étnica, e (d) género, tal como confirmado 
por inúmeros estudos e avaliações da 
região.” Rosa María Torres, “Youth and Adult 
Education and Learning in Latin American and 
the Caribbean: Trends, Issues and Challenges, “ 
Rascunho de Documento, 2008, página. 3.
3 Burke e Jackson, op. cit. página 2.
4 O relatório de Rosa María Torres sobre as 
sociedades latino-americanas e caribenhas 
exprime claramernte este ponto.
5 Helen Keogh, “Adult Learning and 
Education in the Unesco region of Europe, 
North America and Israel. Rascunho de 
relatório, 30 de Setembro de 2008, página 45.

cONfINtEA II
canadá, 1960

a segunda confintea aconteceu em 
1960 em montreal, canadá. sob a 
premissa de um mundo em mudança, 
de acelerado crescimento económico e 
de intensa discussão sobre o papel dos 
estados frente à educação de adultos 
reuniram-se 47 estados-membros 
da uNesco, dois estados como 
observadores, dois estados associados 
e 46 oNgs.
cada país-membro elaborou o seu 
relatório nacional com base nos 
seguintes tópicos: 
1. Natureza, objectivo e conteúdos da 

educação de adultos; 
2. educação cidadã (in civics); 
3. Lazer e actividades culturais; 
4. museus e bibliotecas; 
5. universidades; 
6. responsabilidade para com a 

educação de adultos; 
7. urbanização; 
8. educação das mulheres. 
o principal resultado desta segunda 
con ferência foi a consolidação da 
decla ração da conferência mundial de 
educação de adultos que contemplava 
um debate sobre o contexto do aumento 
populacional, de novas tecnologias, da 
industrialização, dos desafios das novas 
gerações e a aprendizagem como tarefa 
mundial, onde os países mais abastados 
devessem cooperar com os menos 
desen volvidos.
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colorido na sala fa-
zia ante ver uma das 
ca rac terís ti    cas prin -
ci pais dos três dias 
da CON FINTEA 
VI. Cores vivas dos 
trajes tradicionais 

africanos chamavam a atenção, diversas 
cores de pele tocavam-se em apertos de 
mão, fortes cores das flores decoravam 
as salas… cores, cores, cores! Estava 
dado o mote para que um dos princí-
pios da educação e formação de adultos 
estivesse permanentemente presente – a 
diversidade! E foi com esse espírito de 
respeito pela diferença, de tolerância e 
de solidariedade que se iniciaram e de-
senvolveram os trabalhos desta grande e 
importante conferência internacional.

Concretizar as políticas públicas

A mensagem principal está na assina
tura da CONFINTEA VI – passar da re
tórica à acção. É essa a urgência, é esse o 
caminho, e é essa a esperança para mui-
tos adultos e jovens que devem ter uma 
oportunidade de ini ciar, prosseguir ou 
desenvolver os seus estudos, indepen-
dentemente da idade, sexo, religião ou 
estatuto social. Os objectivos neste cam-

po são sempre definidos de modo muito 
ambicioso. E estes não eram diferentes. 
Reunidos os especialistas, académicos, 
peritos, governantes, políticos, diploma-
tas era necessário discutir o modo como 
se podem tirar esses ‘objectivos’ do papel. 

Alguns documentos oficiais têm enun-
ciado essa ambição para as políticas de 
educação e formação de jovens e adultos, 
como forma de combate à pobreza, à 
exclusão social, às desigualdades, pro-
movendo uma sociedade mais justa, 
igualitária, informada e desenvolvida. 
Esses objectivos, porém, não passam na 
maioria das vezes de um conjunto de 
enunciados teóricos ou de princípios 
retóricos. A bondade dessas intenções e 
princípios faz acreditar que a mudança 
é possível, mas na prática os exemplos 
demonstram que se mantém a urgência 
de transformar a realidade. 

Os Objectivos do Milénio foram tidos 
como pano de fundo para essa mudança 
e para os atingir será necessário que 
cada país, cada governo, cada Estado, se 
empenhe intensamente na concepção e 
execução de medidas de política pública 
que podem fazer a diferença. Passar da 
retórica à acção é pois um imperativo 
à escala global na área da educação e 
formação de adultos e jovens.

Uma conferência, várias regiões, 
um documento

Olhar para o campo da educação e 
for mação de jovens e adultos a partir da 
CONFINTEA VI permite uma perspecti-
va global das configurações institucio-
nais, práticas pedagógicas, currículos e 
meto do logias, políticas públicas, entre 
outros aspectos. Essa perspectiva mun-
dial con duz em primeiro lugar a uma 
cons tatação que traduz (e pode também 
ser traduzida por) outras dinâmicas de 
desenvolvimento social e económico 
das diferentes regiões do nosso planeta.

Três regiões muito distintas surgem 
neste contexto – a partir das regiões 
habitualmente utilizadas pela UNESCO 
neste domínio: áfrica; América Latina e 
Caribe; ásia e Pacífico; Europa, América 
do Norte e Israel; Estados árabes – tra-
duzindo contextos diferentes de desen-
volvimento económico e de organização 
social e política e enun ciando problemas 
diversos face às dinâmicas de educação e 
formação de adultos e jovens.

Para as regiões mais desenvolvidas 
– as chamadas sociedades modernas e 
avançadas, segundo algumas con cep-
tua lizações sociológicas – a discussão 
sobre as políticas na área da educação 

DA RETóRICA à ACÇÃO
As cores vivas dos trajes tradicionais africanos, as diversas cores de pele, as fortes cores das 
flores que decoravam as salas davam o mote para que um dos princípios da educação e 
formação de adultos estivesse permanentemente presente – a diversidade! 

O

Maria do Carmo Gomes
Socióloga, doutoranda do Programa de Doutoramento 

em Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e 
da Empresa. Investigadora do CIES -ISCTE desde 1998. 

Vice-Presidente da Agência Nacional para a Qualificação, I.P. 
e  chefe da delegação portuguesa à Confintea VI, 
em representação da Sra. Ministra da Educação.
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onvidado pelo Con     -
selho Inter na cional de 
Educação de Adultos 
(ICAE) a participar no 
FISC – Fórum In ter-
nacional da Sociedade 
Civil, que se realizou 

em Belém do Pará, entre 28 e 30 de No-
vembro de 2009, integrei um painel te-
mático sobre “O significado da educação 
de jovens e adultos”, moderado por Alan 
Tuckett (NIACE) e com intervenções de 
Lola Cendales (Amé rica Latina) e Cecilia 
Soriano (ásia). Aí apresentei uma comu-
nicação intitulada “De Hamburgo, 1997 
a Belém do Pará, 2009: a hegemonia da 
aprendizagem para a produção de com-
petências eco no  micamente valorizáveis”, 
desen vol   vendo alguns dos principais 
argu men  tos que tinha exposto num de-
bate promovido antes pelo ICAE, na 
Internet (A Educação num Contexto de 
Múltiplas Crises – http://www.icae2.org), 
através de um pequeno texto intitulado 
“Apren dizagem? Que Aprendizagem?”.

Em ambos os casos, chamava a aten-
ção para o exagero do elogio da aprendi-
zagem ao longo da vida, espe ci almente 
quando conduzido a partir de lógicas 
funcionalistas e adaptativas que, na 
maioria das vezes, se colocam à margem 

de uma concepção democrática, huma-
nista e crítica de educação de adultos e 
ao longo da vida. Ao procurar adaptar-
se perfeitamente às estruturas sociais, à 
competitividade económica e à busca da 
empregabilidade, as políticas públicas 
de fomento da aprendizagem ao longo 
da vida operaram uma transição radical 
do conceito de educação para o conceito 
de aprendizagem, atribuindo a este uma 
conotação marcadamente individualista 
e pragmatista. 

A própria UNESCO tem admitido 
esta espécie de efeito não desejado, par-
ticularmente presente em certas políticas 
públicas após a CONFINTEA V (Ham-
burgo, 1997), seja contribuindo para 
desresponsabilizar o Estado pela defi-
nição de políticas globais e integradas, 
pelo financiamento e provisão de uma 
rede pública suficientemente acessível e 
diversificada em termos de ofertas, seja 
também pelo crescente protagonismo 
do mercado, para aí se remetendo as 
respostas educativas a muitos cidadãos, 
não obstante a sua falta de recursos en-
quanto clientes.

Frequentemente, as dimensões edu-
cativas de certos processos de formação, 
aprendizagem, qualificação ou aquisi-
ção de competências, de acordo com a 

lin guagem dominante, encontram-se 
ausen  tes, ou diluídas, nos respectivos 
pro gramas. Consequentemente, a edu-
cação, considerada na sua globalidade 
e inte gralidade, compreendendo não 
apenas saberes técnicos e instrumentais, 
com petências profissionais ou vocacio-
nais, mas também dimensões culturais, 
sociais e políticas orientadas para a in-
terpretação crítica do mundo com plexo 
em que vivemos, e para a par ti cipação cí-
vica??? cidadã no pro cesso da sua trans-
formação, surge sim ples mente secunda-
rizada, quando não mesmo conotada 
com escolarização e burocratização. 

A súbita descoberta, por responsáveis 
políticos e económicos, do potencial 
das aprendizagens não formais e infor-
mais parece que originou uma alterna-
tiva à educação de adultos e à educação 
popu lar, ou educação liberal de adultos, 
con soante as tradições. Como se, quer a 
educação, quer a aprendizagem, pudes-
sem fazer tudo e resolver todos os nos-
sos problemas. 

Estamos, com efeito, a subordinar 
a aprendizagem e a educação ao lon go 
da vida a um pedagogismo de raiz eco-
nómica e gerencial, baseados na crença 
ingénua de que, pela apren di zagem ao 
longo da vida de cada indivíduo mu-

NOTAS bREvES 
DE Um pARTICIpANTE

Estamos a subordinar a aprendizagem e a educação ao longo da vida a um pedagogismo 
de raiz económica e gerencial, baseados na crença ingénua de que, pela aprendizagem 
ao longo da vida de cada indivíduo mudaremos a sociedade e a economia, em sentidos 
pretensamente claros e estabelecidos de forma consensual. 

C

Licínio Lima
Professor catedrático do Departamento de Sociologia da Educação e 
Administração Educacional, do Instituto de Educação e Psicologia da 

Universidade do Minho, departamento que dirigiu durante vários anos. 
Actualmente é director do Curso de Mestrado em Educação e coordenador 

da área de Especialização em Organizações Educativas e Administração 
Educacional. Director da Revista “Aprender ao Longo da Vida”



34 APrENDEr

Preâmbulo

1Nós, os 156 Esta dos Membros 
da UNESCO, representantes das 
orga  ni zações da socie da de ci-
vil, dos parceiros sociais, das 

agências das Nações Unidas, das agên-
cias intergovernamentais e do sector 
privado, reunimo-nos em Belém do 
Pará, no Brasil, em Dezembro de 2009, 
como participantes da Sexta Con fe-
rência Internacional de Educação de 
Adultos (CONFINTEA VI), para ava liar 
o progresso feito na educação e apren-
dizagem de adultos desde a CON FINTEA 
V. A educação de adultos é reconhecida 
como um elemento essencial do direito 
à educação, e temos de traçar um novo e 
urgente plano de acção para permitir aos 
jovens e adultos o exercício deste direito.

2Reiteramos o papel fun da men-
tal da educação e apren dizagem 
de adultos, con forme estabe-
lecido durante as cinco Confe-

rências Internacionais de Educação de 
Adultos (CONFINTEA I-V), desde 1949, 
e comprometemo-nos unanimemente a 
fazer progredir, com um sentido de ur-
gência e em passo acelerado, a agenda da 
educação e apren dizagem de adultos.

3Confirmamos a definição de 
educação de adultos que foi 
descrita pela primeira vez na 
Recomendação de Nairobi para o 

Desenvolvimento da Educação de Adultos, 
de 1976, e posteriormente desenvolvida 
na Declaração de Hamburgo, de 1997, 
nomeadamente, a educação de adul-

tos denota “todo o corpo de pro ces  sos 
decorrentes de processos de apren di za-
gem, formais ou não, através dos quais 
as pessoas consideradas adultas pela 
sociedade à qual pertencem desen-
volvem as suas capacidades, enriquecem 
o seu conhecimento e melhoram as suas 
qualificações técnicas ou profissionais, 
ou as voltam para uma nova direcção, 
para dar resposta às suas próprias 
necessidades ou às da sua sociedade”.

4 Afirmamos que a literacia é 
a mais significativa fundação 
sobre a qual se deve construir 
uma aprendizagem integral, 

inclu siva e integrada, para todos os jovens 
e adultos. Dada a magnitude do desa fio 
global de literacia, consideramos vital que 
redobremos os esforços para assegurar 
que os objectivos e prioridades existentes 
para a literacia para adultos, como foram 
definidos pela Educação para Todos 
(EFA), a Década de Literacia das Nações 
Unidas (UNLD) e a Iniciativa de Literacia 
para Fortalecimento (LIFE), são atingidos, 
através de todos os meios disponíveis.

5A educação de jovens e adultos 
per mite aos indivíduos, espe -
cial mente às mulheres, lidar 
com diferentes crises sociais, 

económicas e políticas, e com as alterações 
climatéricas. Assim, reconhecemos o 
papel chave da educação e aprendizagem 
de adul tos no sucesso dos Objectivos 
para o Desenvolvimento do Milénio 
(MDGs), Educação para Todos (EFA) 
e da agenda das Nações Unidas para o 
desenvolvimento sustentável em termos 

humanos, sociais, económicos, culturais 
e ambientais, incluindo a igualdade 
entre os sexos (CEDAW e a Plataforma 
para Acção de Pequim).

6Assim, adoptamos este Quadro 
de Acção de Belém para nos 
guiar no controlo do poder e 
potencial da educação e apren-

dizagem de adultos, para um futuro 
viável para todos.

Em direcção à Aprendizagem 
ao Longo da Vida

7O papel da Aprendizagem 
ao Longo da Vida é crítico na 
abordagem às questões e desa -
fios educativos globais. A Apren -

dizagem ao Longo da Vida “do berço até à 
cova” é uma filosofia, um enquadramento 
conceptual e um prin cípio organizativo 
de todas as formas de educação, baseadas 
em valo res de inclusão, emancipação, 
huma ni dade e democracia; é abrangente 
e parte integrante da visão de uma 
socie dade baseada no conhecimento. 
Reafirmamos os quatro pilares da apren-
dizagem, recomendados pela Comissão 
Internacional de Educação do Século 
XXI, nomeadamente aprender a saber, 
aprender a fazer, aprender a ser e apren-
der a viver em comunidade.

8Reconhecemos que a educação e 
aprendizagem de adultos repre -
senta uma componente signi-
ficativa do processo de Apren-

diza gem ao Longo da Vida, que abraça 

QUADRO DE ACÇÃO 
DE bELém

CONTROLANDO O pODER E O pOTENCIAL DA EDUCAÇÃO E ApRENDIzAgEm 
DE ADULTOS pARA Um FUTURO vIávEL

tradução: Daniela Silveira
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O FISC,
UmA pLATAFORmA 
DE LANÇAmENTO
O Fórum Internacional da Sociedade Civil (FISC) foi um encontro de carácter mundial, 
que se realizou em Belém do Pará, Brasil, nos dias 28, 29 e 30 de Novembro de 2009.

s seus objectivos 
eram: A) pre pa rar 
a par ti ci pação da 
socie dade civil na 
Conferência Inter-
nacional de Edu-
cação de Adultos 

(CONFINTEA VI); B) articular os dife-
rentes movimentos, redes e organiza-
ções da sociedade civil de diversos paí-
ses para aprofundar a refle  xão, o debate 
democrático de ideias, a formulação de 
propostas, o inter  câmbio livre de expe- 
riências e a arti cu lação para obter acções 
eficazes na inci dência de políticas públi-
cas que for taleçam o exercício do direito 
à edu cação ao longo da vida.

A CONFINTEA é a mais importante 
conferência internacional no campo da 
edu cação de pessoas jovens e adultas 
(EPJA). É coordenada pelo Instituto da 
UNES CO para a Educação ao Longo da 
Vida e tem lugar a cada 12 anos. A sexta 
edi ção teve lugar em Belém, entre os 
dias 1 e 4 de Dezembro. Foi a primeira 

vez que a Conferência se realizou num 
país do Sul.

As “CONFINTEAS” reúnem os Esta-
dos-membros da UNESCO, que estão  
repre sentados pelos Ministérios da Edu -
cação, e procura obter directivas inter-
nacionais para as políticas educa tivas no 
campo da EPJA.

A sociedade civil organizada procura 
incidir sobre as diferentes etapas des te 
processo, com vista a influir no docu-
mento final e nos compromissos assu-
mi dos pelos governos.

É neste sentido que o FISC surge 
como espaço de encontro, plural, não 
con   fessional, não governamental e não 
par tidário, aberto à diversidade de iden-
tidades e temas presentes nas prá ticas 
da EPJA, que advoga o respeito pelos 
Direitos Humanos, a prática de uma 
demo cracia participativa e um mode lo 
de desenvolvimento que seja sus ten tá-
vel em relação aos recursos naturais e à 
preservação da diversidade, por rela ções 
igualitárias, solidárias e pací fi cas entre 

pessoas, etnias, géneros e povos, con de-
nando todas as formas de domi nação, 
assim como a sujeição de um ser humano 
por outro.1

É necessário que as Organizações da 
Sociedade Civil gerem amplas alian ças. 
Se aprendemos com as redes, movi-
mentos e outras organizações da socie-
dade civil, desde a década social das 
conferências das Nações Unidas, nos 
anos 90, que um bom documento é 
muito importante para o trabalho de 
influência nas políticas públicas, tam-
bém aprendemos que o processo pre-
pa ratório destas conferências é uma boa 
motivação para fortalecer e intensificar 
as organizações da sociedade civil.

É nesse sentido que o processo 
preparatório da CONFINTEA VI foi um 
exce lente pretexto para promover uma 
movimentação das organizações que 
trabalham pelo direito a uma educação 
ao longo de toda a vida.

Podemos organizar este processo em 
três fases sucessivas e inter-relacionadas:

O

Celita Eccher
Secretária-Geral do Conselho Internacional 
de Educação de Adultos (ICAE), uma ONG 

internacional que representa mais de 700 associações 
dedicadas à literacia, educação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida.
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ARTIGO

ao reatar os laços teórico-analíticos com a tradição crítica da educação de adultos encontramos as bases 
para reinventar uma praxis que possibilite esgravatar um pouco mais fundo os contextos educacionais.

INVEstIGAr E AGIr PArA DEsAfIAr 
O cArÁctEr INstrumENtAL DA

NOVA EfA
Pistas Para reanimar a educação 
de adultos como Pedagogia de oPosição
texto de Rosanna Barros, universidade do algarve # ilustração Luis Miguel Castro

A
consideração de um modo alternativo de re-
flexão global na investigação sobre educação 
de adultos, que valorize o seu legado crítico 
e radical e a sua divulgação na academia e 
fora dela implica já, por si só, um desafio, na 
medida em que estamos num momento em 

que há uma inflação de novos discursos tecnicistas, maioritari-
amente elaborados em torno de um entendimento instrumental 
dos conceitos de aprendizagem e de competências, que pos-
suem um grande potencial para encobrir e ocultar do debate 
público as estratégias contidas nas agendas políticas sobre 
educação (barros, 2009). ao reatar os laços teórico-analíticos 
com a tradição crítica da educação de adultos encontramos 
as bases para reinventar uma praxis que possibilite esgravatar 
um pouco mais fundo os contextos educacionais e pensar um 
pouco mais criticamente a realidade social, partindo do legado 
dos pedagogos críticos e radicais, de onde sobressai a filosofia 
político-pedagógica de paulo freire. trata-se sobretudo de pro-
curar construir para a época actual uma ontologia e uma episte-
mologia educacional que retome a politização dos conceitos e a 
dignidade universal e ética da condição humana. 

uma ontologia radical que significa indagar acerca do signi-
ficado de ser-se um ser humano e humanizado no âmbito dos 
limites actuais criados pelo capitalismo neoliberal, uma refle-
xão crítica de base, fundamental para compreender que, sendo 
a história uma construção social, há sempre alternativas para 
as ‘situações limite’ de opressão, e tal como enfatizam allman 
e Wallis mesmo com as mais fortes limitações “um potencial 

para nos tornarmos mais humanos pode ser alcançado – um 
potencial que podia ser entendido e desenvolvido por toda a 
humanidade se quiséssemos transformar as actuais relações 
sociais, criando outras novas” (allman e Wallis, 1997: 20). colo-
cada desta forma, uma ontologia radical de inspiração freiriana 
é tanto crítica como esperançosa porque exige que se analise 
o ‘estar sendo menos’, presentemente, com os critérios e pres-
supostos derivados de uma visão humanista, democrática e 
socialmente justa do que pode vir a significar ‘ser-se mais’, no 
futuro. 

uma epistemologia educacional de cariz radical pressupõe, 
por seu turno, que se aprofunde a crítica ao modo ainda do-
minante de pensar a realidade, que a fracciona e dicotomiza, 
bem como à forma instrumental segundo a qual educadores 
e educandos se relacionam actualmente com o conhecimento, 
nos contextos hegemónicos, para poder criar as condições teó-
ricas possibilitadoras da concepção de caminhos alternativos. 
isto porque se desejarmos, verdadeiramente, que a pesquisa 
científica e a educação possam contribuir para a apreensão do 
real, de modo a propiciar um ganho de consciência crítica que 
facilite a transformação social, então é necessário um enga-
jamento, por parte dos intelectuais e dos educadores, com o 
outro, numa procura partilhada de relações sociais, económi-
cas e políticas alternativas, que visando um entendimento mais 
radicalmente democrático da democracia, represente as bases 
e os fundamentos para a organização de um movimento global 
de resistência à opressão. um movimento global e contra-he-
gemónico que, como acentuam allman e Wallis, “ergue-se pela 
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Introdução

A 
grande caminhada em direcção à democracia, 
em espanha, possui um elemento que não deve 
ser esquecido. essa longa, penosa e muitas 
vezes sangrenta marcha está indissoluvelmente 
ligada à recuperação da diversidade cultural 

e social dos diferentes e variados territórios que a ditadura 
tentou eliminar, física, geográfica, idiomática ou culturalmente. 
assim, a construção do estado constitucional, a partir de 1978, 
culmina –  ou talvez está ainda por culminar – na explosão 
imparável da diversidade dentro do estado.

falar de um modelo unificado de educação no conjunto do 
estado – e de outros elementos, como os serviços de saúde ou 

de transporte, incluídos nos impostos – é um pouco complicado. 
por exemplo, falando de educação, e antes de se chegar à 
educação de adultos, existe uma Lei de educação (2006) a 
nível do conjunto do estado, mas a andaluzia tem uma lei de 
educação própria, desde 2007. se considerarmos a educação 
de adultos, a questão diversifica-se ainda mais: não existe uma 
Lei de educação de adultos no conjunto do estado, existem 
leis:  galiza (1992); comunidade de valência (1995); canárias 
(2003); ou ilhas baleares (2006). curiosamente, a andaluzia, 
que foi o primeiro território a possuir uma Lei de educação de 
adultos (1990), aboliu-a em 2008.

isto não quer dizer que o estado perdeu a sua capacidade 
de legislar – não mais do que a perda de soberania legislativa 
que supõe, em muitos âmbitos, a entrada na união europeia. o 

ARTIGO

a educação de adultos na andaluzia percorreu um longo caminho desde os jovens que aspiravam 
a “dar-se aos outros” até agora. um caminho que não fez a administração educativa, mas sim as 
pessoas e comunidades, e que continua vivo em experiências concretas.

EVOLuÇãO 
DA EDucAÇãO DE ADuLtOs 
NA ANDALuzIA (EsPANhA)
texto: Emilio Lucio-Villegas, universidade de sevilha (espanha) # tradução: Daniela Silveira
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REPORTAGEM

AtELIErs DE cErâmIcA
trABALhAr 
A PróPrIA tErrA

Nos ateliers do museu de cerâmica das caldas da rainha, adultos 
aprendem a moldar o barro e a transformá-lo em peças de cerâmica. 
um ofício ancestral, que é quase como trabalhar a própria terra. 

são nove peças belíssimas, de grandes dimensões, 
de cerâmica vidrada, da autoria de rafael bordalo 
pinheiro, que compõem a exposição “uma flor e oito 
bichos” no espaço de exposições temporárias do 
museu de cerâmica das caldas da rainha. o gru-

po de visitantes observa com atenção o girassol, o caracol, o 
lagarto, o caranguejo, o cavalo marinho, o peixe, a andorinha, a 
cobra, a cabeça de burro, antes de passar ao atelier para sujar 
as mãos de barro e reproduzir algumas daquelas peças.

são oito idosos, utentes do centro de dia da associação de 
solidariedade social da foz do arelho, que vieram numa tarde 
do início da primavera aprender as técnicas básicas de modelar 
o barro e dar forma à flor e aos bichos apreciados antes. 

“estas peças foram feitas recentemente na fábrica, a partir 
da recuperação do moldes iniciais do rafael bordalo pinheiro. 
são todas peças de grande dimensão”, explica-lhes teresa Leal, 
ceramista dos serviços educativos do museu.

já no atelier, vestem os aventais e sentam-se em torno de 
uma mesa, orientados pela ceramista. alguns já lá tinham esta-
do antes, e mostram algum desembaraço a dar a primeira forma 
às bolas de barro distribuídas a todos. outros, mais tímidos, pre-
cisam de incentivo para superar o bloqueio inicial. “eu não vou 
fazer nada!”, exclama, num tom rezingão, a d. piedade. mas em 
pouco tempo já está a conseguir dar forma a um dos bichos que 
nem sequer é dos mais fáceis de modelar: o caranguejo.

a distribuição dos “bicharocos” entre os aprendizes é combi-
nada no início. de comum acordo, decidem não fazer a cobra, 
porque “é fácil demais”. os que vão fazer o caracol ou o caran-
guejo começam com uma bola de barro, os que ficaram com o 
lagarto e o cavalo-marinho começam com uma forma mais esti-
rada, em canudo. para ajudar, há fotografias das peças originais 
que servem de modelo.

Quarenta e cinco minutos depois, já todos têm diante de si 
uma peça modelada, e só falta incrustar a assinatura de cada 
um para mais tarde continuarem o trabalho, pintando a peça 
– que entretanto passará pelo forno –, o que lhe dará depois o 
aspecto vitrificado. durante esse tempo, teresa Leal explicou a 
técnica de dar mais robustez à ligação das patas do caranguejo, 
ajudou nos acabamentos, mostrou como se fazem as incisões 
para dar forma ao corpo do cavalo-marinho.

para sheila filipa dos santos, assistente social da associa-
ção, o resultado destes ateliers é muito interessante: “mesmo 
as pessoas que se sentem mais oprimidas no princípio acabam 
por ficar muito satisfeitas e a auto-estima delas acaba por 
subir”, observa. passam assim a ver a vida com outros olhos: 
“Não que estão no fim, mas que estão no princípio e ainda 
podem aprender muito”. 

a associação tem 48 utentes, em centro de dia e lar. o grupo 
que veio às caldas é composto pelas “pessoas mais autónomas 
que nós temos e que participam mais das actividades”, explica 

 texto Luis Leiria # fotografias Sara Matos
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Os “aprendizes” do Centro de dia da Foz do Arelho exibem as suas obras.

As peças vão ser criadas aqui, 
para depois serem pintadas 
no centro de artes.
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tudo de novo. de qualquer forma, eles hoje já utilizaram aqui al-
gumas das técnicas, dessas pequenas regras. No fundo é este 
o meu trabalho: ajudá-los com as colagens, para que a peça 
depois tenha resistência, para tornar-se mesmo uma peça”, ex-
plica.

Nem sempre o atelier decorre da mesma maneira. “Há ve-
zes”, recorda teresa Leal, “que seleccionamos um elemento, 
eu mostro como é que faço a minha rã, e depois cada um deles 
faz a sua rã, e ficamos com 20 rãs todas diferentes, umas muito 
magras, outras mais cheiinhas, enfim... só para perceberem o 
processo do modelar.”

outras vezes o tempo não rende da melhor forma: “aconte-
ce muitas vezes que estamos aqui 45 minutos, e eles andam 
ali à volta de qualquer coisa, e não sai nada. e depois quando 
chega a altura de terminar, é que estão muito interessados, e 
muito empenhados, às vezes precisam desse tempo, que nós 
não temos.”

o tempo limitado também condiciona voos mais altos, 
quando os ateliers se enchem de estudantes de escolas secun-
dárias: “vêm cheios de ideias, querem modelar um carro, uma 
moto, mas eu tenho os tais 30 a 45 minutos.” além disso, a 
regra é sempre fazer os ateliers em torno de peças do acervo 
do museu. “vamos sempre ao encontro das nossas colecções... 
muitas vezes eles perguntam se, em vez do lagarto, não podem 
fazer uma águia, porque ‘eu gosto mais da águia’... mas a águia 
não faz parte das nossas colecções”, explica teresa Leal.

os adultos, em geral, reagem muito bem aos ateliers. “por 
exemplo, as senhoras, habitualmente, rejeitam fazer o lagarto. 
mas a rã, toda gente faz sem problema. também o caracol, ou 
uma flor, uma folha, um fruto”. com as escolas realizam-se por 
vezes projectos mais longos: “demoram três meses, e o grupo 
vem de 15 em 15 dias. começam o projecto na escola, e depois 
vão desenvolvendo todas as fases, até chegarmos ao produto 
final”, relata a ceramista, que recorda um trabalho com uma 
turma do 9º ano, em que os alunos fizeram peças todas com 
uma finalidade: “porta-cds, um cabide para colocar numa por-
ta, queimadores de incenso, molduras...”

Museu da CerâMiCa 
das Caldas da rainha 
Foi criado oficialmente em 1983 e está instalado na 
Quinta Visconde de Sacavém, adquirida para o efeito pelo 
Estado em 1981 e situada na zona histórica da cidade, 
próximo da antiga fábrica de Bordalo Pinheiro. 
A Quinta foi mandada construir, na década de 90 
do século XIX, pelo 2º Visconde de Sacavém, sendo 
constituída por um Palacete em estilo romântico 
revivalista, um edifício secundário e uma área ajardinada. 
Os jardins, de traçado romântico, constituem um 
conjunto evocativo do gosto do final do século XIX, com 
as suas alamedas, floreiras e lagos. Decorações cerâmicas 
ornamentam todo o conjunto.
A cerâmica das Caldas da Rainha está representada por 
peças desde o século XVII até à 1ª metade do séc. XX, com 
especial destaque para o núcleo dedicado a Rafael Bordalo 
Pinheiro, um dos conjuntos mais representativos da 
produção do grande mestre caldense.
Da produção nacional, o museu integra núcleos de 
faianças da Fábrica do Rato (1767- 1779), de olaria 
tradicional e de produção local de escultura e miniatura 
cerâmicas dos séculos XIX e XX, representativos dos 
principais centros cerâmicos portugueses (Fábricas 
Bandeira, Rocha Soares, Gaia, Darque, Barcelos, Ratinho, 
Juncal, Estremoz, Sacavém, Viúva Lamego, Vista Alegre, 
Aleluia, Santana) e estrangeiros (França, Espanha, Itália, 
Holanda, Bélgica, China).
O núcleo de cerâmica contemporânea de autor inclui 
peças de Llorens Artigas, Júlio Pomar e de Manuel 
Cargaleiro, entre outros. Existe ainda uma colecção de 
azulejaria portuguesa, hispano-mourisca e holandesa, do 
séc. XVI ao séc. XX, constituída por cerca de 1200 azulejos 
e por 40 painéis. n



AO LONGO DA VIDA 63

DOSSIER

O Projecto PALADIN – 
Promover a Aprendi-
zagem e Envelheci-
mento Activos de Ci-

dadãos Seniores em Situação de 
Desvantagem – visa capacitar os 
maiores de 50 anos possuidores 
de baixas qualificações, através 
do desenvolvimento das suas ca-
pacidades de auto-formação em 
5 áreas: Actividades (Empre go e 
Voluntariado), Saúde, Finanças, 
Cidadania e Educação (Formal, 
Não-Formal e Informal). 

Sobre o PALADIN
O Projecto PALADIN (Promo-

ver a Aprendizagem e o Envelhe-
cimento Activo dos Seniores em 
Situações de Desvantagem) visa 
capacitar os seniores em situa-
ções de desvantagem (maiores de 50 
anos com baixas qualificações) através 
do desenvolvimento das suas capacida-
des de auto aprendizagem em 5 áreas:
Objectivos Gerais
– Desenvolver e testar um conjunto 

de instrumentos e metodologias 
de modo a facilitar o processo de 
auto aprendizagem dos seniores 
em situações de desvantagem 
(acima dos 50 anos com baixas 
qualificações);

– Estabelecer uma rede de actividades 
inovadoras, centradas na auto-
aprendizagem a nível local.

Objectivos Operacionais
– Produzir um índex de auto-

aprendizagem para seniores;
– Produzir 20 ferramentas didácticas 

de auto aprendizagem;
– Desenvolver 5 escalas de prontidão 

para a auto aprendizagem em 5 
áreas específicas;

– Organizar 25 debates públicos em 5 
países;

– Organizar 4 Eventos Científicos 
Internacionais

– Produzir um Memorandum de 
“Lições e recomendações para 
decisores políticos em matéria de 
aprendizagem ao longo da vida”.

A parceria do PALADIN, é constitu-
ído por 8 Instituições de 6 países: Por-
tugal, Espanha, Bulgária, Grécia, Malta 
e Hungria.

É uma parceria multidisciplinar que 
inclui centros/organizações de investi-
gação, comunidade educativa e autori-
dades locais/decisores políticos. Envol-
ve países Mediterrânicos e da Europa 
Central que apresentam baixos índices 
de participação na aprendizagem ao 
longo da vida.

* INFORUM irá desempenhar o 
papel originalmente destinado ao Ins-
tituto Nacional de Telecomunicações 
(Polónia)

Saiu recentemente a primeira news -
letter deste Projecto, em língua portu-
guesa, que pode ser consultada em 
http://www.projectpaladin.eu/ n

Projecto PAlAdIN

NOTÍCIAS
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tendem a educação como «auto-produção 
na qual o ser humano transformando-se a 
si mesmo, criando conhecimento, ciência 
e cultura, como auto-produção na qual 
o ser humano transforma o mundo e se 
transforma com este mundo» (Marlene 
Ribeiro, p. 120). 

Nesta parte para além de ser eviden-
ciada a possibilidade de correspondên-
cia entre os movimentos sociais de base 
educativa constituídos em Portugal e no 
Brasil, ressaltam as possibilidades revo-
lucionárias de entender os Mundos do 
Trabalho e Aprendizagem: um Trabalho 
que educa na medida em que pressupõe 
uma nova organização e uma nova cul-
tura, o trabalho socialmente útil, o que 
tem vitalidade para articular a teoria e a 
prática, que possibilita a ressignificação 
e reconstrução dos elementos materiais 
e simbólicos para novos sentidos do tra-
balho e da produção de saberes. E uma 
Escola que contenha em si um projecto 
de mudança, que possibilite o desenvol-
vimento total, completo, das potenciali-
dades humanas, com base na formação 
experiencial e com uma democratização 
do conhecimento.

A distinção de Stephen Stoer entre 
alfabetização e poder popular faz pre-
sente que o controlo operário tinha 
como desafio lutar contra o monopólio 
do saber e reconstruir os saberes sobre o 
mundo através das experiências vividas 
e percebidas. Dizia Stoer (2008, p.107) 
que «atribuir à educação a necessidade 
de responder às exigências da economia 
permanece uma componente central 
da política de educação […]. Todavia, a 
questão de responder ao apelo de maior 
correspondência ensino-trabalho e de 
maior qualidade no ensino, tem privile-
giado, de acordo com a formação políti-
ca no poder, ora os mecanismos do mer-
cado ora a intervenção do Estado». É esta 
a discussão que atravessa todo o livro. n

Por Isabel Passarinho, doutoranda em formação 
de adultos no Instituto de Educação, UL

Referência Bibliográfica:
Stoer, Stephen (2008). Textos escolhidos. Porto: 
Edições Afrontamento, Lda./CIIE
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A luta contra a pobreza e a ex-
clusão social figura entre 
os principais objectivos da 
União Europeia e dos seus Es-

tados Membros.
Em Março de 2000, por ocasião do 

lançamento da estratégia de Lisboa, os 
Chefes de Estado e de Governo compro-
meteram-se a dar «um impulso decisi-
vo à eliminação da pobreza» até 2010. 
Apesar dos esforços desenvolvidos, uma 
parte significativa da população euro-
peia vive ainda em profunda carência e 
não tem acesso a serviços de base, como 
os cuidados de saúde. Esta situação está 
em contradição com os valores comuns 
da União Europeia de solidariedade e de 
justiça social. 

Porquê este Ano Europeu 2010? 
A pobreza e a exclusão não só afectam 

o bem-estar das pessoas e a possibilida-
de de participarem na vida da sociedade 
como também prejudicam o desenvolvi-
mento económico. A União quer reafir-
mar a importância da responsabilidade 
colectiva na luta contra a pobreza, o que 
envolverá, não só os decisores, mas tam-
bém os demais intervenientes dos secto-
res público e privado. O Ano Europeu 
vai, nomeadamente, procurar dar a pala-
vra a quem vive, no dia a dia, a pobreza 
e a exclusão social. Desde 1983, a Europa 
lança todos os anos uma campanha de 
sensibilização chamada «Ano Europeu», 
visando informar e promover o diálogo 
com os cidadãos europeus, a fim de fazer 
evoluir as mentalidades e os comporta-
mentos. Esses anos são também ocasiões 
para atrair a atenção dos governos nacio-
nais para as temáticas de natureza «socie-
tal». Em 2008, a União celebrou o Ano 
Europeu do diálogo multicultural, em 
2007 a igualdade de oportunidades, em 
2006 a mobilidade dos trabalhadores. 
2010, Ano Europeu de luta contra a po-
breza e a exclusão social.

Alguns números.
Os nossos sistemas de protecção social 
contam-se entre os mais desenvolvidos 
no mundo e, contudo, ainda hoje exis-
tem demasiados europeus a viver na 
pobreza. Este fenómeno reveste formas 
complexas mas alguns números falam 
por si mesmos:
– 78 milhões de pessoas vivem aquém 

do limiar de pobreza (fixado em 60 
% da mediana de rendimento do res-
pectivo país); o que representa 16 % 
da população europeia.

– Um europeu em cada dez vive numa 
família onde ninguém trabalha. 
Aliás, o trabalho nem sempre previne 
contra o risco de pobreza.

– Para 8 % dos europeus, o emprego 
não é suficiente para sair da pobreza.

– Na maioria dos Estados Membros, 
as crianças estão mais expostas a este 
problema do que o resto da popu-
lação. Com efeito, 19% delas estão 
ameaçadas de pobreza, ou seja, 19 
milhões de crianças. 

Os objectivos
Quatro objectivos transversais vão es-

tar no cerne do próximo Ano Europeu:
– Reconhecimento: reconhecer o direito 

fundamental das pessoas em situa-
ção de pobreza e de exclusão social 
a viverem na dignidade e a tomarem 
uma parte activa na sociedade;

– Responsabilidade partilhada e partici-
pação: aumentar a adesão do público 
às políticas de inclusão social, subli-
nhando a responsabilidade colectiva 
e individual na luta contra a pobre-
za e a exclusão social, promovendo 
o envolvimento de todos os actores 
públicos e privados;

– Coesão: promover uma maior coesão 
na sociedade e assegurar que nin-
guém duvide das vantagens que re-
sulta, para todos, de uma sociedade 
sem pobreza;

– Envolvimento e acção concreta: reno-
var o envolvimento da UE e dos Es-
tados Membros de lutarem contra a 
pobreza e a exclusão social e de asso-
ciaram, para isso, todos os níveis de 
poder. 
Ver www.2010combateapobreza.pt
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Pobreza: uma pessoa vive na pobreza se o 
seu rendimento e recursos são insuficientes 
e a impedem de ter um nível de vida 
considerado como aceitável na sociedade 
em que vive. devido à pobreza a pessoa 
pode enfrentar múltiplos problemas: 
desemprego, fraco rendimento, alojamento 
desconfortável, falta de benefícios de 
saúde e enfrenta obstáculos nos acessos à 
aprendizagem ao longo da vida, à cultura, 
ao desporto e aos lazeres. ela encontra-
se portanto marginalizada e excluída da 
participação nas actividades (económicas, 
sociais e culturais) que são norma para as 
outras pessoas e o seu acesso aos direitos 
fundamentais pode ser restrito. 
(tradução do relatório conjunto sobre 
inclusão social, com 2003, 773 final). n






