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EDUCAÇÃO DE ADULTOS E IMIGRAÇÃO

E m sociedades cosmopolitas, de carácter multiétnico e multicultural, a imi-
gração representou um elemento dinamizador do crescimento demográ-
fico, do desenvolvimento socioeconómico e da pujança cultural. em tais 

contextos, quer a integração das populações migrantes, quer os processos de 
intercâmbio cultural, de expressão e legitimação das culturas de origem, foram 
frequentemente apoiados pelos respectivos sistemas educativos, com destaque 
para a educação de adultos, seja na sua tradição de educação popular e comu-
nitária, no quadro daquilo que ainda hoje se designa como “adult liberal edu-
cation”, seja através de programas desenvolvidos por políticas públicas, típicas 
do estado-providência. tais eixos de intervenção permanecem em vários países, 
onde educação de adultos e imigração são realidades inseparáveis. para o com-
provar, basta que o leitor tenha curiosidade em saber o que significa a educação 
de adultos em muitos países do planeta, lendo os relatórios nacionais que os gov-
ernos prepararam para a participação na Vi CoNFiNteA, promovida pela UNeSCo 
em belém do pará (entretanto adiada em razão da gripe A).
Quanto mais surge implicada no desenvolvimento da democracia e da cidada-
nia activa, na coesão social e no desenvolvimento sustentável, na participação 
política e na prosperidade económica, na vida comunitária e na sua vocação 
internacionalista, mais a educação de adultos se revela um sistema acessível, 
diversificado e integrado: alfabetização e literacia, educação básica, novas tecno-
logias, aprendizagem de línguas, conhecimento das sociedades e das culturas, 
educação política e cívica… Assim surgem os programas de educação para a ci-
dadania e a imigração no Canadá; os programas de espanhol para estrangeiros 
e outras acções de educação básica e profissional para imigrantes, incluindo a 
formação de mediadores e animadores interculturais, em espanha; os programas 
de educação de adultos para imigrantes a nível municipal na Suécia, obrigados 
a oferecer a cada imigrante formação em língua sueca; o método do portefólio, 
articulado com programas de formação orientados para imigrantes adultos com 
altas habilitações académicas, mas não formalmente reconhecidas na Holanda, 
incluindo sistemas de reconhecimento de competências; a importância da educa-
ção cultural e da formação política na Alemanha; as acções diversas de promoção 
do desenvolvimento cultural em França, ainda hoje referenciadas à educação 
popular e ao desenvolvimento do associativismo e da animação sociocultural…
entre nós há já algumas intervenções a destacar, como o ensino do português 
como segunda língua, mas está ainda quase tudo por fazer, agora que somos 
já um país de imigrantes. As Novas oportunidades podem ser um contributo 
relevante, mas continua a faltar uma política mais ampla e ambiciosa que lhes 
dê sentido, como de resto fica bem claro no relatório nacional à Vi CoNFiNteA, 
porque educação de adultos é muito mais que qualificações. 

Licínio Lima
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o papel das equipas regionais, locais e concelhias é fundamental para o sucesso dos cursos eFA. 
Na pirâmide das responsabilidades, a do Alto Cávado, uma das 16 dependentes da DReN, tem 
procurado promover autonomias facilitadoras de desempenhos bem sucedidos.

QUANDO A EQUIPA 
DETERMINA 
A DINÂMICA
texto Guiomar Belo Marques # Fotografias Paulo Figueiredo
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A na Margarida partilha com 
um outro técnico a equipa 
do Alto Cávado. Todos os 
dias ruma a, pelo menos, 

um dos seis concelhos do distrito de 
Braga,  nos quais tem de ir acompa
nhando, a meias com o seu colega de 
equipa, 160 cursos EFA. A tarefa é com
plexa, mas adoptando as estratégias 
certas  vãose atingindo os objectivos.

“O nosso papel é de apoio”, afirma 
Ana Margarida que se desdobra entre 
esco las e entidades privadas. “Não somos  
inspectores nem vamos fiscalizar. Traba
lhamos sempre na retaguarda. Temos  o 
cuidado de criar sinergias, moti válos, 
puxálos para cima”. São apenas dois 
técnicos sem braços a medir. Portanto, 
não podem substituir as equipas de for
mação que trabalham no terreno. Razão 
pela qual consideram fundamental que 
este apoio permita que as equipas das 
diferentes entidades envolvidas nas 
Novas  Oportunidades sejam capazes de 
caminhar pelo seu pé. Céu Teixeira, da 
DREN, afirma que a dinâmica de Ana 
Margarida não é muito comum e que a 
ela se deve, em grande parte, o sucesso de 
muitos dos projectos do Alto Cavado. A 
verdade é que Ana Margarida come çou a 
sua actividade nesta área ainda no tempo 
da ANEFA e ambas atribuem à experiên
cia que foi acumulando desde então a 
“maior facilidade” com que desenvolve o 
seu trabalho, comparativamente a outras  
pessoas, “que estão agora a inteirarse 
dos modelos. São 160 cursos EFA, por 
isso só com as equipas é que é possível. 
Mesmo que deixem de existir, a interliga
ção mantémse e o trabalho  prossegue e 
está implementado no terreno”.

A região bracarense foi identificada 
pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional como sendo carenciada de 
mãodeobra qualificada no sector do 
turis mo, devendo, por isso, ser uma apos
ta em termos de formação. “Basta entrar
mos num café, num restaurante ou num 
hotel para o percebermos”, afirma Pedro 
Furtado, um formador que, juntamente 
com Raquel Vaz e um outro colega, deci
diu criar, em 2000, a sua própria empresa 
de formação, a Homens e Métodos, minis
trando cursos EFA desde 2007. “Acre
ditámos neste modelo”, prossegue, acres
centando que o facto de se tratar de uma 
empresa de pequena dimensão, e por isso 
mesmo pouco burocratizada, facilita a 

tomada  rápida de decisões. “Em termos 
de modelo não há muito a fazer, portanto 
procuramos oferecer qualidade de uma 
forma eficaz e eficiente e corresponder às 
expectativas. Se não houver envol vimento 
de topo, é muito difícil aplicar e desen
volver a metodologia”.

Actualmente, a Homens e Métodos está 
a desenvolver duas acções EFA: uma de 
nível Secundário e outra de B1+2. “O 
máximo permitido a cada entidade”, 
esclarece Ana Margarida, “é três cursos, 
mas a grande parte delas só teve um ou 
dois cursos aprovados”. No caso desta 
empresa, os cursos que desenvolve desti
namse a desempregados e por isso fun
cionam em horário diurno. Nas escolas 
do ensino regular, em contrapartida, os 
formandos são essencialmente adultos 
activos, funcionando em póslaboral. 
A razão para esta distinção prendese 
com os papéis que cada entendida pode 
desem penhar em termos de parceria. 
Para Pedro Furtado as razões são óbvias: 
o abandono dos cursos é muito maior 
entre os adultos activos do que entre os 
desempregados e, por muito que a sua 
empresa não funcione na mira do lucro, 
também não existe para perder dinheiro, 

o que acontece se houver desistências a 
meio de um curso, já que a entidade for
madora também recebe em função do 
número de formandos. Mas este impe
ra tivo empresarial acaba por ser bené
fico, pois exige, segundo explica Raquel 
Vaz, que a selecção seja muito rigorosa. 
Trabalhando em estreita colaboração 
com os Centros Novas Oportunidades, 
reencaminham para estes os candidatos 
aos cursos EFA que consideram terem 
indicações  para fazer um RVCC.

Ana Margarida não tem dúvidas em 
considerar que a Homens e Métodos tem 
desenvolvido um trabalho que corres
ponde aos objectivos. A proválo, o facto 
de seis dos formandos que no ano pas
sado terminaram o curso EFA Nível B3 
estarem agora a fazer o curso de Nível 
Secundário com a componente profis
sional de Técnicas de Informação e Ani
mação Turística. 

O sonho de ser guia turística

É o caso, por exemplo, de Maria do 
Carmo, com 40 anos e que, há dois, rece
beu um postal do Centro de Emprego – 
onde estava inscrita por a fábrica têxtil 

“Não somos  inspectores nem vamos fiscalizar. 
Trabalhamos sempre na retaguarda. 
Temos  o cuidado de criar sinergias, moti válos, 
puxálos para cima”.

Céu Teixeira e Ana Margarida, técnicas da DREN.
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onde antes trabalhara ao longo de oito 
anos ter fechado – para ir fazer um curso 
de iniciação à informática. Falaramlhe 
da Homens e Métodos, explicandolhe 
que poderia, simultaneamente, adquirir 
a equivalência ao 9º ano. Com um dese
jo antigo de prosseguir os estudos, que 
interrompeu no 7º ano por falta de 
meios  para comprar os livros, Carmo 
vis lumbrou uma vaga possibilidade de 
vir a cumprir o seu sonho adolescente e 
conseguir tornarse professora de Francês. 
Em meados de 2008 concluiu o curso 
EFA que lhe possibilitou ter hoje o 9º 
ano e decidiu voltar à Homens e Métodos  
para continuar. “Não iria a outra enti
dade porque já os conhecia e sentiame 
bem. Como o curso que havia era o de 
Turismo, fiquei”. Apesar de ainda fal
tar cerca de um ano para terminar este 
novo curso, Carmo já sonha em ser guia 
turís tica, uma profissão onde poderá 
dar rédea solta à língua de Molière, ao 
mesmo  tempo que se liberta da clau
sura de quatro paredes e comunica com 
outras  pessoas.

Joaquim Vilela, de 36 anos, trabalhou, 
durante 17, numa empresa de reven da 
de electrodomésticos na área dos escri
tórios e confessa que por vezes sentia 
dificuldades em escrever cartas comer
ciais. Também ele desistiu de estudar  
aos 14 anos, quando frequentava o 7º 
ano, para seguir as pisadas dos irmãos 
mais velhos, embora contra a vontade 

da mãe. Primeiro trabalhou numa tipo
grafia “caseira” e depois foi para a firma 
da qual saiu por consenso com o patrão, 
quando a “globalização e os hipermer
cados fizeram a empresa descer muito”. 
No desemprego, começou por procurar 
um CNO em Guimarães, sua terra, mas 
falaramlhe da Homens  e Métodos e do 
curso de Informática. Apesar de passar 
45 minutos dentro de uma camioneta 
em quotidianas idas e vindas, depois de 
obter o 9º ano decidiu continuar a estu
dar em Braga, admitindo que Turismo 
não era algo em que já tivesse pensado, 
mas que não lhe parece mal. Tal como 
Maria do Carmo, Joaquim considera 
que este curso é muito mais exigente 
do que o anterior, mas nada que, com 
a “bagagem” que traz do B3, não esteja 
ao seu alcance. Para Susana Araújo, uma 
formadora que os acompanha desde que 
ali chegaram, “aqueles que não fizeram  
o nosso curso têm tido mais dificul
dade em acompanhar a metodologia. 
Estes ganharam hábitos de trabalho e a 
questão da metodologia tem a ver com 
o facto de cada um fazer à sua maneira”.

Pontes que ditam futuros

No Agrupamento de Escolas Mos
teiro e Cávado, onde existe um CNO, a 
direcção, juntamente com o Conselho 
Pedagógico, considerou que “o modo 
como os pais vêem a Escola condiciona 

a maneira como também os alunos se 
relacionam com ela”, explica Conceição 
Silva, coordenadora do CNO. Partindo 
desta premissa, fizeram uma avaliação 
da escolarização dos Encarregados de 
Educação e, apesar da percentagem ter 
aumentado ligeiramente entre 2004 e 
2007, a verdade é que a grande maioria 
possui apenas o 6º ano. A interpretação 
que a Equipa do Projecto Educativo faz 
para esta pequena alteração prendese 
com o facto de o Agrupamento se situar 
em freguesias tradicionalmente rurais, 
mas cuja proximidade periférica de Bra
ga as está a transformar, a pouco e pou
co, em “dormitórios” da cidade. Neste 
contexto, foi considerado que a criação 
de um CNO era “um caminho possível”.

Graças àquele que consideram ter sido 
um “papel dinamizador fundamental” da 
equipa de Apoio às escolas, foi criada uma 
equipa de professores “que acreditaram 
no projecto” e, no início de Setembro de 
2007, começaram a funcionar duas tur
mas EFA B3, que finalizaram em Dezem
bro de 2008. Como alguns dos adultos 
manifestou interesse em pros seguir, foi 
aberta uma turma de nível Secundário, 
continuando a existir uma outra B3. “No 
primeiro ano tentámos ter uma turma B1 
e outra B2, mas como não tivemos inscri
tos, fizemos duas B3”, expli ca Conceição 
Silva, adiantando que “é mais fácil con
quistar quem já tem algum grau do que 
aqueles que o não têm”. 

Maria do Carmo Joaquim Vilela
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Determinante para o sucesso dos cur
sos terá sido, na opinião dos diferentes 
responsáveis deste Agrupamento, o fac
to de terem começado “por fazer uma 
aposta na equipa, com base nos pro
fessores que aqui tínhamos e que abra
çaram o projecto. Uns fizeram formação 
e outros já a possuíam”. Segundo recorda 
António Vilaça, presidente do CE, “não 
tive dificuldade nenhuma. Optei  por 
contactar professores do quadro que me 
pareciam mais disponíveis para integrar 
o projecto, e não tive qualquer recusa”. 

Filipa Torrinha foi uma delas e 
con fessa que inicialmente teve algum  
receio,  por se tratar de uma coisa nova 
que nunca tinha feito, mas hoje con
sidera que “o trabalho de equipa foi 
fundamental e levámos as coisas a 
bom porto. Tivemos a preocupação de 
nunca perdermos os objectivos do nos
so Projecto Educativo e os formandos 
também foram óptimos. Nós também 
aprendemos muito, o que nas turmas 
regulares não se sente tanto”. Para isso 
contribui, segundo Filipa,  o facto de, 
“em termos formais, estes cursos tam
bém serem melhores por trabalharem 
uma actividade formadora partilhada 
por todos”. 

Para que todos os professores que 
participam no projecto pudessem intei
rarse das metodologias e do modelo, 
foram criadas as Oficinas Pedagógicas 

e promovidos encontros para troca de 
expe riências. 

O balanço é positivo em todas as suas 
vertentes. Não só no interesse demons
trado pelos pais relativamente à activi
dade escolar dos filhos, mas também 
pelo ganho de autoestima destes; e pelo 
crescimento que todos os professores 
envolvidos no projecto e o conjunto da 
comunidade têm experimentado. Isso o 
afirmam uns e outros. 

António Correia trabalha por conta 
própria no ramo da electricidade e é 
pai de um aluno do 7ºAno. É um dos 
que concluiu o B3 e está já a fazer o 
Secundário. Decidiu assim, por con
siderar que “as oportunidades são cada 
vez menores e as qualificações impor
tantes. Nunca se sabe o dia de amanhã 
e com estas habilitações posso ingressar 
noutras formações que me interessam”. 
Agora, afirma ter descoberto que estu
dar “é aliciante” e que as memórias que 
guardava da Telescola nada têm a ver 
com a realidade actual. “Até dá vontade 
de aprender e sintome com maior capa
cidade para ajudar nos estudos do meu 
filho, que já sabia mais de informática 
do que eu”. Encarando o futuro como 
uma escada que terá de subir degrau a 
degrau, ainda não decidiu o que fará 
quando concluir o 12º, “que exige mais 
de nós, embora a forma como se abor
dam os temas e as actividades nos dêem 

motivação para virmos para a escola”, 
mesmo com o sacrifício inerente a um 
horário póslaboral. “A vida é uma sur
presa. A gente vai andando e vai vendo. 
Se uma pessoa não pratica em casa e não 
se esforça, não avança”, conclui.

Esmeralda Jardim só agora está a 
fazer  o B3, porque quando soube do 
projecto, em 2007, as inscrições já esta
vam fechadas.  Filha de emigrados na 
Vene zuela, nasceu e cresceu a falar caste
lhano. Em 1985, quando os pais deci
diram regressar a Portugal, tinha então 
12 anos, inscreveramna no 7º ano, mas 
pior do que se deparar com conteúdos 
muito diferentes daqueles que apren
dera no colégio de freiras venezuelano, 
foi ter de estudar em português. Acabou 
por “prescrever”. Aos 18 anos tentou 
voltar a estudar, desta vez à noite, mas as 
difi culdades mantinhamse. Aprendeu 
inglês e tornouse costureira. Com dois 
filhos, de 8 e 10 anos, decidiu regres
sar à escola e está a gostar. “Esforçome, 
embora o português continue a ser um 
problema, principalmente na escrita. 
Mas tenho tido muita ajuda e a profes
sora diz que já nota muita melhoria”. 
Ainda não sabe até onde poderá ir, mas 
gostava de tirar o curso de Enfermagem, 
apesar de sentir alguma desconfiança 
relativamente ao acesso que estes cursos 
dão quando se fala de Ensino Universi
tário.

Esmeralda Jardim António Correia
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entrevista de Rui Seguro e Luis Leiria # Fotografias de Miguel Baltazar

CLÁUDIO 
TORRES

ENTREVISTA

para o arqueólogo Cláudio torres, prémio pessoa de 1991, qualquer fenómeno de apropriação de 
um certo tipo de espaço ou de território passa necessariamente pelo passado, pela forma como 
esse território, como essa comunidade viveu e foi assumida. porque os territórios, as comunidades 
têm um futuro em função do seu passado, em função da sua evolução. “precisamos cada vez mais 
de saber como foi, para poder lançar o que vai ser”, diz o criador do Campo Arqueológico de mértola 
e do primeiro museu islâmico do país, situado naquela vila alentejana. 
Conhecido pelo trabalho de revalorização do  passado islâmico de portugal, Cláudio torres fala-nos 
nesta entrevista à Aprender ao Longo da Vida na importância da história vista na perspectiva dos 
vencidos, na relação da história com as populações locais e no novo papel da arqueologia, que veio 
fazer a história do não-escrito.

A HISTÓRIA FAZ PARTE, CADA VEZ MAIS, DO FUTURO
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Qual é o papel da história na tomada de conhecimento da 
nossa sociedade?

A história é tudo aquilo que é a lógica da vida. A pessoa não 
tem futuro nem presente se não tem história, se não tem passa-
do, o ontem muito próximo ou o ontem muito afastado. Cada um 
vai buscar ao seu passado ou ao passado da sua comunidade, 
ao passado do seu país, qualquer tipo de justificação. Não há 
história rigorosa, científica, porque os factos são sempre inter-
pretáveis de vários pontos de vista, se há cinco pessoas que 
vêem ali dois carros a chocar na rua é evidente que há pontos 
de vista, mesmo se não completamente diferentes e esse é o 
facto histórico – há sempre divergências sobre o que aconteceu 
e como aconteceu. 

A história serve para justificar, muitas vezes, projectos, acções 
no terreno, formas como se interpreta um certo território e um 
certo modo de vida. portanto, a história é fundamental inte grada 
em vários campos, pode ser na história clássica, saber  a sequên-
cia dos poderes, dos reis; pode ser uma análise sociológica, ou 
antropológica de um território, ver as correlações entre vários gru-
pos humanos, com o território entre eles; pode ser uma história 
política, uma forma de estudar e ver a apro priação do poder ao 
longo da história e da sequência huma na, como é que tal terri-
tório foi governado; e cada vez mais a história é uma espécie de 
tentativa de interpretar para o futuro. 

Começámos a perceber que os territórios, as comunidades 
têm um futuro em função do seu passado, em função da sua 
evolução. Hoje, qualquer fenómeno turístico de desenvolvimen-
to local, qualquer fenómeno de apropriação de um certo tipo de 
espaço ou de território passa necessariamente pelo passado, 
pela forma como esse território, como essa comunidade viveu 

e foi assumida, e conforme pode encontrar mecanismos de 
sobre vivência, sabiamente. A história faz parte, cada vez mais, 
do futuro, ao contrário do que possa parecer. precisamos cada 
vez mais de saber como foi, para poder lançar o que vai ser.

Mas nos bancos da escola e na sociedade fomos educados 
por uma história manipuladora, de criação de heróis.

É normal. A história é feita em função de quem a faz e dos 
interesses do próprio poder, o regime tem a história que deseja, 
que aplicou. em função disso, durante várias dezenas de anos e 
não só, o nacionalismo foi organizado por um discurso de manu-
tenção do poder. e isso infelizmente, muitas vezes continua. ten-
ta-se quebrar esse ritmo e abrir a outros aspectos, mas é muito 
difícil. Até porque toda a formação histórica, formação académi-
ca, continua, infelizmente, a reproduzir constantemente esse tipo 
de historiografia, uma forma de ver o mundo em função de inter-
esses “nacionais”, em função do interesse da classe dominante, 
em função de um discurso de consolidação desse poder.

Como se pode contrariar essa tendência?
A partir das coisas pequeninas – quando se começa a abordar 

a história como um facto pequeno ligado à terra, ligado ao mundo 
camponês, ligado a comunidades, ligado aos vencidos, porque a 
história é sempre feita pelos vencedores. Se começamos a ver 
a história do lado dos vencidos, cria-se uma situação de não-   
-história, ou de anti-história, ou de anti-poder. e isso é o que está 
acontecer, muitas vezes numa abordagem diferente em que, ao 
misturarmos questões de um discurso histórico clássico com 
uma abordagem sociológica ou antropológica, entra mos numa 
historiografia dos dominados, dos camponeses, do outro mundo 
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das terras, das pequenas comunidades, do tempo em que não 
sabiam ler, não sabiam escrever. 

A história é feita por quem sabe ler, pensar, escrever. o docu-
mento escrito é a forma mais evidente de propagar, de distribuir 
e continuar a historiografia. partindo de métodos diferentes, por 
exemplo levantamentos antropossociológicos, levantamentos 
arqueológicos, obtemos uma informação histórica que habitual-
mente, ao contrário do discurso oficial, dá a informação que vem 
da não-escrita, vem do  pequenino objecto perdido, uma infor-
mação que vem, por exemplo, da cozinha, da vida da mulher  que 
não fez nunca parte da história, as princesas faziam, as cozi-
nheiras não. A partir daí começa a haver outro tipo de história, 
outro tipo de informação. Sabemos hoje, conhecemos como se 
comia, o que fazia a mulher nas cozinhas, diferente de toda a 
idade média, coisa que era completamente desconhecida. Sabia - 
-se  as receitas principescas ou dos conventos, que são coisas 
completamente diferentes. Começa lentamente a dar-se lugar a 
outro tipo de historiografia e outro tipo de informação.

A linha de investigação que o Cláudio Torres, o Borges Coe
lho, o José Mattoso e de outros tantos historiadores foi uma 
certa pedrada no charco no estudo da História de Portugal…

Sem dúvida. o borges Coelho, que deu as primeiras aulas 
da vida na prisão, por razões políticas, começou a fazer um tipo 
de abordagem necessariamente diferente. Ao longo da sua vida 
de resis tente político, começou a ver a história de uma outra 
maneira. 

o mattoso, o nosso mais conceituado historiador, teve um 
percurso interessantíssimo, começou pelo mundo monástico, 
como monge, toda uma análise das vidas aristocráticas, dos 
senhores feudais e da nobreza, o estudo das castas nobiliárqui-
cas em todo o norte e, pouco e pouco, como pessoa inteligente 
e hones ta, foi escorregando para o Sul, e esse Sul foi funda-
mental para comunicar a vida encontrando, além dos nobres, 

Ao miStURARmoS QUeStõeS De Um 
DiSCURSo HiStóRiCo CLáSSiCo Com 
UmA AboRDAgem SoCioLógiCA oU 
ANtRopoLógiCA, eNtRAmoS NUmA 
HiStoRiogRAFiA DoS DomiNADoS, 
DoS CAmpoNeSeS, DAS peQUeNAS 
ComUNiDADeS, Do tempo em QUe Não 
SAbiAm LeR, Não SAbiAm eSCReVeR. 

também os outros e, pouco a pouco, todos começaram a entrar 
na história, entraram outros espaços, outros territórios. 

para o mattoso foi interessante, nesta evolução, a descobe-
rta do Sul. o Sul que lhe deu os outros, os mouros, os venci-
dos, foi encontrando aqueles que nunca tinham participado na 
história, os mouros serviam para ser degolados pelos heróis, 
para que os heróis pudessem ser heróis. Foi fundamental ir 
para o outro lado, perceber e encontrar essas comunidades 
que reuniu no Sul, isso foi um salto fundamental, a partir da 
identificação de um país, foi uma viragem total na historiografia 
portuguesa. É a partir daí que se começa a descobrir que portu-
gal tem muito mais a ver com o mediterrâneo, com o Sul, e até 
com o mundo islâmico que à priori se pensava. 

Foi uma forte viragem, decisiva, que penetrou profunda-
mente na linguagem académica institucional, universitária, prin-
cipalmente através das análises da revolução de 1380/85. Foi 
a grande viragem na abordagem da história: em vez da história 
feita pelos nobres e pelos senhores, a história feita pelas mas-
sas populares, pelos descalços, pelo mundo da rua. Foi o que 
ele descobriu e que veio introduzir no discurso histórico. 

Continua a não haver ainda uma suficiente investigação no 
mundo mediterrânico, porque a descoberta é que toda a penín-
sula ibérica e todo o mediterrâneo inclui uma parte importante 
do nosso país, embora a barreira passe um pouco pelo meio, 
pela zona serrana, pelo norte atlântico, como já tinha sido clara-
mente definido por orlando Ribeiro, é uma história que não é 
só construída pelos conquistadores e pelos homens de armas 
e pelos senhores da terra, mas construída em função desses 
espaços geográficos. 

A islamização está colada ao mediterrâneo. onde acaba 
o mediterrâneo também acaba a islamização, porque há um 
fenóme no  cultural mais, muito mais, do que um fenómeno 
militar, cada vez mais a história é um fenómeno cultural, um 
fenómeno de um certo tipo de civilização, é evidente que onde 
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há mediterrâneo há também islamização, directa ou indirecta. 
É por isso que hoje encontramos aquela barreira, o norte do 
granito, o norte húmido, o norte da micro cultura, da pequena 
propriedade ligado a um certo tipo de civilização, ligado muito 
mais às Astúrias, muito mais a todo o norte da península ibéri-
ca. Aquilo que antes se organizava, pensava como um mundo 
visigótico, outro grande mito – os visigodos foram uma invenção 
da altura da germanofilia, quando o mundo germânico domina-
va ideologicamente a europa. toda a visigotização da europa foi 
necessária para justificar a germanização desta. todos esses 
alanos, vândalos e visigodos, tudo isso foi construído também 
nessa altura, finais do século XiX, princípios do século XX e hoje 
é contestado. 

Um escritor inglês de viagens que visitou Portugal disse: 
acho muita piada aos portugueses, sempre a tentar 
demarcarse dos espanhóis, mas eu encontro mais 
semelhanças entre um espanhol do norte e um português do 
norte e um português do sul e um espanhol do sul…

o nacionalismo está muito na moda agora, com essa história 
de Nuno álvares pereira, como se houvesse já nessa altura 
duas nações, não tem nada a ver com portugal e espanha, 
estás vamos num período de senhorios feudais.

Se são inimigos ou se são amigos, não tem nada a ver com 
as fronteiras actuais, havia uma certa divisão de interesses dos 
senho rios feudais, não havia lutas contra espanha, havia interes-
ses dinásticos, lutas pelo poder, senhores de um lado e senhores 
do outro, não podemos esquecer que a batalha de Aljubarrota tinha  
portugueses dos dois lados, toda a aristocracia portuguesa estava 
do lado de espanha. Do lado de portugal estavam os filhos segun-
dos, que tinham sido deserdados, é um fenómeno completamente 
diferente, do lado pseudo-português havia alguns portugueses 
mas a maioria dos soldados era inglesa. Não tem nada a ver com 
portugal e espanha. No romantismo do século XiX é que começa a 
haver, pela primeira vez, o crescimento das nações como nações, 
e o tal nacionalismo que é algo que ainda hoje existe.

O que é a arqueologia para as pessoas?
A arqueologia começou a surgir como método histórico para 

justificar, porque em arqueologia encontra-se o que se quer, só 
se encontra o que se conhece. o discurso escrito, num docu-
mento, pode ser relido várias vezes ao longo da história, se o 
documento se mantém. Daí o haver uma certa coerência no 
documento escrito: é repetido, é consultado outra vez, é confir-
mado ou não confirmado, foi mal lido, essa é a leitura normal 
desse documento. esse documento também tem meta-leituras, 
leituras nas entrelinhas, uma coisa mais recente na historiogra-
fia. Aquilo que não está lá, mas que se subentende e começa a 
perceber-se, este documento foi escrito por fulano, quem é que 
pagava a este fulano? era o príncipe, era o cronista de fulano, 
necessariamente ele só fala bem daquele. e começa-se a pôr 
dúvidas a uma leitura directa. Como ele favorece, vamos tentar 
ler ou reler ou tentar interpretar ao contrário, ou pelo menos 
desfavorecendo esse discurso – isto foi a historiografia crítica 
que começou no século XiX. era um discurso directo, depois 
passa ser um discurso crítico sobre aquele documento, mas era 
sempre a história daqueles que faziam o documento, a história 
dos escreviam, daqueles que os liam. 

A arqueologia começou a servir também inicialmente para 
constatar, para fazer uma leitura da grande história através da 
arqueologia. Havia uma documentação, sabia-se que ali tinha 
havido um palácio, um castelo e ia-se constatar, à procura do 
dito sítio onde teria havido esse monumento. Começou a haver 
uma arqueologia de constatação, de encontrar a justificação de 
algumas das afirmações do documento escrito. 

A pouco e pouco começou-se a entrar numa arqueologia dife-
rente, a arqueologia que ia pôr em dúvida definitiva o documento 
escrito. A pouco e pouco houve uma contradição fundamental, 
pelo simples facto de que a arqueologia, ao contrário do docu-
mento escrito, não pode ser voltada a ler. Alguém escavou, retirou 
e, ou faz uma interpretação já directa e faz sempre uma interpre-
tação ideológica, ao fazer a leitura daquilo que encontra, inter-
preta, não pode é repetir. É a mesma coisa que estar a ler um 
documento e ao acabar de o ler queima-se, cada folha é um livro 
que se vai queimando folha a folha à medida que se vai escavan-
do, não pode ser repetido. portanto, passa a dar um poder muito 
grande ao arqueólogo, a sua interpretação é ou não é aceite, mas 
ele passa a ser um intérprete definitivo e para sempre, aquilo 
que ele encontrou, que descreve, que regista, que desenha, que 
fotografa, que publica, isso vai ser o único, o último documento. 

e então surgiu uma coisa nova, muito recente, dos últimos 
cinquenta anos, a arqueologia começou a ser apropriada pelos 
indígenas, pelos autóctones, pelos sítios, pelo local, porque, ini-
cialmente, tudo o que aparecia era levado pelo museu Nacional. 
Daí os museus nacionais de arqueologia, era uma questão de 
nacionalismo. o nacionalismo baseou-se também nos grandes 
museus nacionais, iam saquear o mundo para fazer um museu 
planetário, era o museu do iraque, da Jordânia, do egipto estão 
nos grandes museus mundiais, em Washington, Londres e em 
paris, era o saque completo. Depois passou a ser o museu nacio-
nal, os museus em que o nacionalismo se alimentou, ia-se buscar 
àquele país tudo o que servia para criar identidades nacionais, 
buscar factos que identificassem. 

A pouco e pouco surgiu um movimento de museus regio-
nais locais. É um movimento muito mais recente, nesses sítios 
houve primeiro uma resistência, houve um protesto, o povo local  
que se revoltou, o primeiro foi nas capelas, nos anos 50/60. As 
popu lações não queriam que se levasse aquele quadro porque 
era do santinho que fazia milagres, era aquele santinho com 
quem se identificava, era quem resolvia os problemas e esse 
local começou a surgir à volta dessa arte sacra, desses elemen-
tos definidores de um certo território, porque os outros não po-
diam, ninguém ia levar um castelo às costas. 

Começou a haver um movimento interessante que eu já 
apanhei no pós 25 de Abril, depois se desenvolveu enorme-
mente, em que as pessoas queriam segurar, ninguém toca no 
seu castelo, quem quer tocar no castelo tem de consultar as 
pessoas, tem de perguntar. e começou a haver um certo movi-
mento identificador e serviu, de uma forma muito interessante 
e inovadora, para criar uma coisa nova no nosso país: o local, o 
conceito de local e de território ligado primeiro à autarquia, ao 
município, àquele elemento arcaico, daí também a importância 
forte do municipalismo do pós 25 de Abril. 

Gostava que falasse sobre Mértola e a arqueologia.
mértola era uma vila que não estava no mapa. e a arqueologia, 
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de certa forma, pô-la no mapa e transformou-a numa vila impor-
tante, com imensas visitas. 

Como é que a população local viu isso? 
Ela apropriouse da sua arqueologia?

Há uma contradição curiosa nesta questão: a arqueologia 
começou a poder ser feita apenas por especialistas, havia leis, 
as leis foram crescendo, leis universitárias, leis regionais, que 
começavam a impor exclusividade do trabalho arqueológico ao 
arqueólogo, ao técnico superior. Houve uma espécie de afasta-
mento daquilo que já acontecia antes, que era a procura e a inves-
tigação arqueológica pelas pessoas da terra, que sempre existiu. 
A pessoa que ia ao seu castelo, ia lá sempre fazer buracos, à pro-
cura dos tesouros, que inicialmente era só o tesouro monetário, o 
ouro, os vários mitos. todos os castelos foram esburacados pelos 
autóctones, pelas pessoas da terra que iam à procura dos tesou-
ros. Desde que uma pessoa sonhasse três vezes com o mesmo 
sitio, tinha o direito social de ir lá buscar o tesouro. 

esse princípio interessante, do ponto de vista comunitário, 
e o tesouro não era só moedas, não era só o pote das libras, 

era qualquer coisa mais mitificada, muitas vezes não se sabia 
bem o quê mas era o tesouro que justificava o enriquecimento 
repentino. e começou a haver esse fenómeno da apropriação 
desse facto pelos antiquários, por um certo comércio local que 
começava a comprar principalmente a moeda, o objecto metá-
lico, o objecto histórico, arqueológico, o pequeno elemento ar-
quitectónico e a dar dinheiro. 

Nas igrejas aconteceu o mesmo, muitas das pequenas igre-
jas locais e regionais eram recuperadas pelo pároco vendendo 
os velhos santos da igreja, foi um hábito muito antigo e muito 
geral, o santo estava a ficar muito carunchoso, eram santos de 
madeira, mas eram procurados pelo antiquário, e muitas vezes 
um simples santo carunchoso servia para recuperar o telhado 
da igreja. infelizmente isso aconteceu durante muito tempo e 
criou um saque semelhante em todo o país, e um comércio de 
antiguidades que enchia todas as cidades, encheu a península 
ibérica e extravasou para França, milhares de peças de arte sa-
cra foram vendidas, mal vendidas, mas a grande maioria era 
vendida com a intenção positiva de poder recuperar a igreja. 

Começou a criar uma certa revalorização da antiguidade, 

A ARQUeoLogiA, 
Ao CoNtRáRio Do 
DoCUmeNto eSCRito, 
Não poDe SeR 
VoLtADA A LeR. 
ALgUÉm eSCAVoU, RetiRoU e, oU FAz UmA 
iNteRpRetAção Já DiReCtA – e FAz SempRe 
UmA iNteRpRetAção iDeoLógiCA, Ao FAzeR A 
LeitURA DAQUiLo QUe eNCoNtRA, iNteRpRetA, 
Não poDe É RepetiR. É o meSmo QUe eStAR A 
LeR Um DoCUmeNto e Ao ACAbAR 
De o LeR QUeimA-Se.
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começou nos anos 60 a ter uma certa importância, um certo 
mercado importante em que muitos países, França criou, espa-
nha criou, polícias especializados em história de arte para 
poder  controlar esse mercado. A nossa polícia só surgiu nos pós 
25 de Abril, houve os primeiros grupos que foram fazer história 
de arte, já polícias, por ter sido criado um corpo especial sobre 
história de arte. 

esta apropriação do espólio, desta riqueza local, começou a 
ter muita importância e cada vez maior e a ser controlada pelas 
próprias populações. Quando vim para cá, foi daqueles acasos: 
vim com o presidente da Câmara no pós 25 de Abril, que era 
meu aluno em Lisboa, para a sua terra, valorizar a sua terra 
com o seu património. tentava-se chamar pessoas conhecedo-
ras do património local, da arqueologia, foi numa revalorização 
que trouxe o 25 de Abril. 

por outro lado, começou também a haver também uma certa 
preocupação no Alentejo, na altura era a reforma agrária, havia 
muitas herdades que tinham sido ocupadas, havia o problema 
de algumas das casas dos senhores antigos que tinham coisas 
antigas dentro dos seus palácios, houve uma tentativa de con-
trolar, por parte das forças vivas, evitar que houvesse saques  
nas casas ocupadas, saques de objectos de arte. tentou-se 
puxar  pessoas que soubessem, que evitassem o saque e a 
destruição e venda de objectos, nas igrejas, nas capelas, foi 
fundamental pedir apoio para evitar que acontecessem saques. 

Quando começámos a vir havia o que é normal para qualquer 
povo do interior, as pessoas que vêm de vez e que querem aqui 
trabalhar são recebidas de braços abertos, nunca ninguém vem 
para aqui trabalhar, pelo contrário toda a gente vai embora, foi 
imediatamente toda a simpatia, o abrir das portas, fizemos 
as primeiras reuniões que foram interessantíssimas, com a 
Câmara em peso, com toda a gente que queria participar, as 
primeiras campanhas sempre como festa, sempre bem recebi-
dos, com todo o apoio possível. mas depois foi-se banalizado, 
ao princípio as pessoas pensavam: “podia dar-lhes para pior, 
vieram para aqui para a torreira do Verão a trabalhar em vez 
de ir para a praia, ou são parvos ou loucos”. Havia uma certa 
incompreensão inicial. 

A pouco e pouco, como abrimos campanhas de Verão, muita 
gente vinha, muita desta geração, deste jovens ou menos jovens 
que aqui andam hoje na vila passaram pelo campo arqueoló gico, 
e isso foi fundamental não só para o conhecimento mas também 
para o contacto e para ver um pouco o que andávamos a fazer. 

porque havia um controlo, muita gente ao princípio olhava, “o 
que está a fazer, para quê, estão aqui a roubar os nossos tesou-
ros, eles eram nossos, estão a levá-los daqui”. essas dúvidas  
que começaram a ficar claras, na medida em que logo no ano 
seguinte começámos a fazer museus, espaços museológicos, a 
expor, a mostrar o que estávamos a fazer. 

Desde o início foi um projecto político, de participar na 
reforma  agrária, dar lógica a um território, dar-lhe riqueza, dar-
lhe  identificação cultural, foi perfeitamente assumido que era 
para ficar tudo, não só ficar aqui como rentabilizá-lo, do ponto 
de vista cultural e sociológico. A pequena aldeiazita com os tais 
1500 habitantes sentiu-se identificada completamente com o 
seu trabalho, na medida em que a pouco e pouco começaram 
a surgir os resultados através dos museus, porque as coisas só 
têm lógica se servem para alguma coisa. 

Até ir para Mértola, Cláudio Torres nunca tinha feito 
arqueologia. Nascido em Tondela, foi lá que começou 
os estudos mas depois mudouse para Aveiro “porque 

chumbei no 5º ano, e achei indecente estar a explorar o meu 
pai, autonomizeime e fui para a fábrica de cerâmica Aleluia 
pintar azulejos”. Daí  foi  para o Porto para Belas Artes no 
Porto, mas não acabou o primeiro ano do curso de escultura 
porque foi preso, em 1958/1959. 
Protagonizou então uma atribulada fuga do país, num barco 
de pesca, que acabou em Marrocos. Lá, para sobreviver, fez 
esculturas e pinturas, chegando a fazer duas exposições: 
“paguei o nascimento da minha filha com umas esculturas 
que lá vendi”. Ainda foi desenhador de urbanismo em Rabat: 
“Andei a fazer desenhos para arquitectos malucos”. 
A Rabat seguiuse Praga, onde fez uma tentativa de voltar à 
escola de Belas Artes, mas logo desistiu. “Aquilo era o pior 
realismo socialista que havia na altura”. De Praga foi para 
Bucareste, onde trabalhou na rádio, fazia os programas e a 
locução das emissões para Portugal, para o Brasil e para as 
colónias, “eram três emissões diárias, o que enchia os dias e as 
noites”. 
Foi em Bucareste que o futuro arqueólogo retomou os estudos. 
“Consegui entrar numa escola excepcional, de estudos 
bizantinos, de história de arte. Apanhei toda a velha escola de 
tradição bizantina, uma belíssima escola”. Foi lá que concluiu 
o curso de história de arte. 
“Depois vim para Paris para fazer o doutoramento, 
entretanto já tinha havido o Maio de 68, quando saí do 
PC”. Em Paris Cláudio Torres, para sobreviver, foi técnico de 
electroencefalografia. “Anda va de hospital psiquiátrico em 
hospital psiquiátrico, à vol ta de Paris. O drama era que eram três 
instrumentos pesadíssimos.”
Saía dos hospitais psiquiátricos, e ia para a biblioteca, para o 
trabalho de doutoramento que não iria terminar. Começou 
também a fazer mosaico para casas de luxo, “eu fazia o 
desenho e depois ia montar nas chaminés, nas piscinas, foi a 
minha última operação, em 73/74”.
Foi com o dinheiro dos mosaicos que pagou o bilhete de avião 
para Lisboa logo a seguir ao 25 de Abril. 
Em 1974 entrou na Faculdade de Letras. “Nunca tinha dado 
aulas. Só em História entrámos 60 assistentes, havia de tudo, 
também muito lixo, e foi interessante, foram anos muito 
criativos.” Foi nessa época que mergulhou no Islão: “desse 
período, não havia nada, havia um buraco negro. Oito séculos 
de vazio absoluto, a história só começa com os Afonsos, quando 
apareciam de espada desembainhada, antes disso era um vazio 
completo”.
Depois, foi a descoberta de Mértola e a experiência da 
arqueologia. “Eu tinha feito em Bucareste uma campanha 
[arqueológica] numa ilha do Danúbio sobre uma fortaleza 
bizantina do século X, XI, era uma única campanha que tinha 
feito.” Em Mértola contou com a ajuda do professor José Luís de 
Matos, “ele tinha alguma experiência, ele tinha estado em Vila 
Moura, já conhecia um pouco os materiais da época islâmica, já 
estava interessado.”
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mesmo que não houvesse grandes gastos económicos, 
que não havia, muitas vezes eram os homens da Câmara que 
vinham  ajudar a escavar a terra, mas se as coisas começam 
a ter resultados económicos, é evidente que a comunidade 
aceita. e isso foi fundamental não só pela aceitação mas princi-
palmente para a integração, hoje ninguém duvida que o futuro 
desta terra passa por um certo tipo de arqueologia patrimonial, 
um património rústico, um desenvolvimento que passa pelo 
turis mo, sempre se pensou que era esse o futuro.

As pessoas não sentiam orgulho porque desconheciam essa 
cultura que estava já muito escavada?

essa é a arte do arqueólogo. tem de se fazer tudo aqui, criar 
os laboratórios para restaurar, o arqueólogo leva uns cacos 
sujos que retira da terra e esses cacos são levados para um 
laboratório. Não aparecem peças inteiras, de prata ou de ouro, 
nunca apanhámos tal coisa, mas esses cacos todos se forem 
preparados e se participarem numa operação de charme, que 
é uma operação fundamental da arqueologia. Aí o arqueólogo 

tem muito poder, uma espécie de demiurgo, quase um deus 
porque ele agarra num caco, lava-o, limpa-o, mete-o dentro de 
uma vitrina, põe uma luzinha acesa, põe dentro de um espaço 
meia luz, põe uma música de fundo e passa a ser uma divin-
dade, um caco sujo e miserável que estava no chão aos pon-
tapés passa a ser  um pequeno deus, uma coisa onde não se 
pode tocar, só não se toca nos deuses. o arqueólogo transforma 
uma coisa perfeitamente informe numa micro divindade e ain-
da por cima divindade local, dá-lhe uma força impressionante.

Num texto seu, li que se apela à participação da população 
na arqueologia. Como se consegue envolver essa 
população? 

São várias as experiências, estamos aqui há 30 anos. inicial-
mente era um trabalho de férias, estávamos na Faculdade de 
Letras, aqui só vínhamos nas férias, foi muito pouco, apenas 
quatro anos. eu vim para cá, fixei-me aqui com um grupo de   

ex-alunos, viemos para cá viver, e são 30 anos de experiência. A 
chave inicial era o campo arqueológico, era uma espécie de ves-
peiro de jovens que vinham trabalhar connosco, no próprio acto 
da escavação, que tinha várias etapas, as lavagens, as mar-
cações... e o restauro começou desde o principio, com jovens 
a aprender a restaurar, foi todo um sistema que mexeu com 
muita gente, com jovens que depois da escola começaram a vir 
oferecer-se. o Jorge Revez, que é o presidente da Associação 
de Defesa do património (ADpm) e é candidato à presidência 
da Câmara, apareceu lá em pequenito, queria trabalhar, era de 
uma aldeia aqui perto. 

o principal desse trabalho era o encontro, o mais interes-
sante foi termos o pólo agregador disso tudo num antigo dis-
pensário, um espaço pequeno, mas razoável com quartos e um 
peque no pátio, um sitio de trabalho onde todos dormíamos, 
onde se comia, era a grande contribuição da autarquia. Havia 
uma senhora que vinha fazer a comida, nós todos comíamos em 
conjunto e depois convivíamos, à noite discutia-se o tra balho do 
dia, discutiam-se os problemas do que era preciso fazer no dia 

e no dia seguinte, e mais do que tudo isso se discutia o futuro 
do mundo, foi a parte mais interessante e mais inovadora, onde 
discutíamos política, as questões de desenvolvimento local, 
além da parte festiva, de convívio. Foi uma escola fundamental 
para toda esta geração. 

eram condições difíceis, dormíamos no chão, em cima de 
umas mantas, era muita gente, ainda hoje o sítio era lugar de 
peregrinação onde vinham muitos dos nossos antigos colegas 
mostrar ao filho onde ele tinha sido feito! 

À noite os jovens da terra iam para lá também, havia sem-
pre um pouco de música, um bom debate, eram noitadas muito 
inte ressantes como encontro e como troca de opiniões e debate 
de questões fundamentais da terra. 

Foi a chamada “fase heróica”, depois toda essa gente começou 
a casar-se e a fazer a sua casa, todos foram ficando por cá, 
começaram a organizar o seu território, e aquilo passou a ser só o 
centro de trabalho onde fazemos o restauro das peças. 

o ARQUeóLogo tem mUito poDeR, 
É UmA eSpÉCie De DemiURgo, QUASe 
Um DeUS, poRQUe AgARRA NUm CACo, 
LAVA-o, LimpA-o, mete-o DeNtRo De 
UmA VitRiNA, põe UmA LUziNHA ACeSA, 
põe DeNtRo De Um eSpAço meiA LUz, 
põe UmA múSiCA De FUNDo e pASSA A 
SeR UmA DiViNDADe. 





DOSSIER

Em todo o mundo a integração social dos 
imigrantes é um problema. Portugal não é 
excepção. A principal motivação que leva pessoas a 
deslocaremse do seu país de origem para outros é 
a questão económica. E os portugueses conhecem 
bem esta realidade. Mas nos últimos anos Portugal 
tem recebido trabalhadores imigrantes de diversas 
proveniências, África, Brasil, Europa de Leste. 
A integração sóciocultural é uma alternativa à 
assimilação forçada ou à segregação e o isolamento 
de quem optou por vir trabalhar no nosso país.

Que pode a Educação fazer para integrar 
socialmente estas pessoas? 
Este é o tema do dossier deste número.

IMIGRAÇÃO
E A EDUCAÇÃO 
DE ADULTOS
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T
odas as terças e quintas, Lídia Paulo, Mariya 
Poshel yshna e Martinus de Borst encontramse 
na Escola Josefa de Óbidos  para aprender portu
guês. Eles fazem parte de uma turma de adultos 
provenientes do Reino  Unido, da Holanda, do 
Canadá, da França, da Ucrânia e da Alemanha 
que vivem nos concelhos de Óbidos e Caldas 

da Rainha. Em comum, além do desejo de domi nar a língua do 
país de acolhimento, a vontade de integrarse na nova comu
nidade, seja por razões pro fissionais ou simplesmente para 
fazer  amigos.

“Este grupo é o sonho de qualquer professor”, define a 
professora Helena Martins. Com experiência em educação de 
adultos, ela explica o que tem de espe cial a sua turma do pro
grama Portu guês para Todos: “Não reclamam dos trabalhos 
de casa, querem sempre mais; são unidos, empenhados e pos
suem um humor muito peculiar”. “São pessoas que têm uma 
cultura acima dos nossos outros formandos, gostam imenso 
de estar em grupo, partilhar e fazer propostas. Por isso as aulas  
são vivas”, acrescenta Isabel Araújo, professora e assessora 
para Educação e Formação de Adultos do Agrupamento de 
Escolas  Josefa  de Óbidos. 

De várias nacionalidades, imigrantes 
reúnemse para aprender português 
em Óbidos.

Português 
para 
todos
texto Cristina Portella # Fotografias Paulo Figueiredo
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exigência  de que os estrangeiros fre
quentem um curso de português para 
poderem legalizarse e o ultimato dados  
pelas  colegas de trabalho. “Sei ler, sei 
falar,  mesmo que com erros, o meu pro
blema é escrever. E no meu trabalho, no 
fim do dia, quando tinha de escrever 
no livro de ocorrências o que fiz, pedia 
às minhas colegas para escreverem por 
mim. Um dia fartaramse: ‘Está na hora, 
Mariya, de aprenderes português’. Aca
bouse a papa doce”.

Mariya não teve outro remédio senão 
inscreverse no curso, mas não se arre
pendeu. “Estou a gostar. É um sacrifício, 
porque temos a nossa vida, o nosso tra
balho, e é longe para mim porque não 
tenho transporte, mas basta ter a vonta
de.” Uma vontade que ela tem de sobra, 
apesar de considerar a língua difícil. “O 
alfabeto é muito diferente do cirílico, a 
língua é traiçoeira e mais difícil que o 
chinês”, exagera. O seu filho é bilingue, 
portuguêsucraniano e, ao contrário do 
caso da canadianoportuguesa Lídia Pau
lo, é ele que ensina novas palavras à mãe. 

Em busca de sossego

Martinus de Borst e a sua esposa, 
Angelina,  trocaram Leiden, na Holanda, 

por Portugal. Não foi uma troca qual
quer: Leiden, conhecida como “a cidade 
do amor”, é a terra de Rembrandt, do 
qual guarda algumas obrasprimas, tem 
117 mil habitantes, 15 mil dos quais fre
quentam a sua magnífica universidade, e 
possui uma intensa vida cultural. 

O casal tomou a decisão de viver no 
estrangeiro depois de os filhos se terem 
mudado para a Escócia e a Austrália. “A 
vida na Holanda é mais depressa, agres
siva”, explica Martinus. Bem diferente 
da tranquilidade encontrada no conce
lho de Óbidos, ideal para a tarefa a que 
se propôs depois da reforma: relatar, em 
livro, a sua experiência como mediador 
de conflitos familiares. Ele só não sabe 
quando vai ficar pronto: “Tenho um 
grande problema, porque, quando vejo 
o sol, não me apetece escrever”.

Em Portugal desde 2006, o casal atri
bui a sua demora em falar português 
ao facto de conseguir comunicarse em 
inglês, especialmente com a juventude. 
Mas o mesmo não acontece na aldeia 
em que vivem, onde os mais velhos só 
sabem falar português. Dominar o idio
ma, portanto, seria uma forma de inte
grarse nessa comunidade. “Em 2007 
tive mos aulas de uma hora em casa 
todas as semanas, e agora fazemos este 

Razões do coração

Lídia Paulo é filha de emigrantes 
portugueses e nasceu no Canadá. Por lá 
ainda estaria se não tivesse conhecido o 
seu futuro marido numas férias de Verão.  
Agora, pretende viver e trabalhar em Cal
das da Rainha, mas necessita aperfeiçoar 
o idioma. “Ler eu sou capaz, mas sem 
dicio nário já me custa um bocadinho. A 
escrever, desenrascome. É mais a falar,  
fico envergonhada. Vou às festas, aos jan
tares e fico muito calada, porque antes 
quero ouvir do que falar mal”, explica.

Em sua casa, em Toronto, conversava 
com os pais em português, mas com os 
irmãos e colegas era só em Inglês. Algu
mas palavras acabaram esquecidas, ou 
sequer chegaram a integrar um vocabu
lário cada vez mais restrito e uma sin
taxe imperfeita. “Eu pronunciava errado 
algumas palavras, mas agora já estou a 
corrigir a minha mãe. Quero saber falar 
sem ter complexos”, conta ela. Por indi
cação de uma tia, inscreveuse no pro
grama Português para Todos: “Aqui eu 
vou falando, todos estão iguais, querem 
aprender o português. Se eu não estives
se no curso, calavame.”

Por uma vida melhor

Se o amor levou Lídia Paulo a fazer 
as malas e abandonar Toronto, foram 
razões de sobrevivência que motivaram 
Mariya Poshelyshna a enfrentar os 5 mil 
quilómetros que separam a Ucrânia de 
Portugal. Há nove anos vive em Caldas 
da Rainha, a sua “outra terra natal”, 
como a descreve. “Vim para Portugal 
porque houve uma oportunidade de 
procurar uma vida melhor e lutar pelos 
meus objectivos”, conta ela. 

Como quase todos os imigrantes, 
passou por dificuldades quando che
gou ao novo País, mas isso já faz parte 
do passado. Os documentos estão em 
ordem e trabalha num lar de idosos da 
Santa Casa da Misericórdia em Óbidos, 
onde faz de tudo um pouco. Mas existe 
um outro factor, ainda mais importan
te, a ligála a Portugal: o seu filho nas
ceu aqui, em Caldas da Rainha. Quanto 
ao idioma, aprendeu sozinha, na vida, 
mas também a assistir as novelas da TV. 
“Desen rascavame”, conta ela.

Duas razões a levaram a frequentar 
o curso da Escola Josefa de Óbidos: a 

Helena Martins

Professora
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curso. O curso é muito bom, para mim 
em especial, porque partes da língua não 
se encaixam e há muita camaradagem.” 

Imigrantes e reformados

O programa Português para Todos 
integra o grupo de actividades extra       
escolares destinadas a adultos ofereci
das pelo Agrupamento de Escolas Josefa 
de Óbidos. Dirigido aos imigrantes dos 
concelhos de Óbidos e Caldas da Rai
nha, é ministrado durante 150 horas, 
distribuídas em duas sessões semanais, 
às terças e quintasfeiras, das 19h30 às 
22 horas. O curso em funcionamen
to começou a 3 de Dezembro de 2008 
e tem 18 adultos matriculados, na sua 
maioria reformados, provenientes dos 
vários países europeus já citados, com 
idades entre os 30 e os 70 anos e, pelo 
menos, doze anos de escolaridade.

Da comunidade ucraniana instalada 
na região, poucos são os que frequentam 
o curso. Para Isabel Araújo, as razões des
sa ausência devem ser encontradas nas 
actividades profissionais exercidas pelos 
trabalhadores dessa nacionalidade, em 
geral construção civil e restauração, que 
pouco tempo livre deixam para poderem 
dedicarse a outras actividades. “Por um 
lado, o SEF [Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras] exige dos imigrantes as 150 
horas de ensino de português para pode

Helena martins nunca tinha dado aulas 
de português para estrangeiros e está a 
adorar a experiência. “A bagagem cultural 
agora é completamente diferente, a 
maioria das pessoas tem ensino superior. 
Há inclusive um senhor que escreve livros 
e que há poucos dias foi à inglaterra 
ajudar num documentário sobre a Força 
Aérea”, admira-se ela. A sua experiência na 
formação de adultos, até agora, englobava 
RVCC de nível b1, b2 e b3.
Nessa nova experiência, Helena refere 
dois elementos que têm ajudado muito na 
comunicação com os formandos: o facto de 
saber inglês e fazer apresentações, criadas 
por ela, em powerpoint. o inglês acabou por 
transformar-se, em determinadas situações, 
num recurso para explicar aos alunos que 
também dominam este idioma algumas 

INGLÊS E POWERPOINT
construções frásicas mais complexas. 
“Quanto preciso, recorro à mímica”, diz ela. 
No caso do powerpoint, ela considera que 
há muitos materiais didácticos inadequados 
a estes formandos, o que a obriga a buscar 
novas imagens ajustadas à idade e ao 
contexto em que estão inseridos. 
em muitos casos, são os próprios 
formandos que sugerem temáticas que 
gostariam de ver abordadas. “eles pediram 
essencialmente para a aprendizagem – e 
o vocabulário – estar direccionada para 
as suas necessidades diárias: poder ir à 
farmácia, poder pedir um xarope, saber 
ir ao banco, restaurante, etc. todas as 
sessões estão direccionadas para as 
necessidades diárias deles”, conta Helena. 
Às vezes, ela ajuda-os em assuntos ligados 
à cultura local. “Na altura do Carnaval 

perguntaram, por exemplo, onde eu 
achava que eles deviam festejar esta festa. 
também me perguntaram, na páscoa, 
sobre as cerimónias religiosas, onde é 
que eles poderiam ver procissões. Quando 
chega uma data festiva, eles apresentam 
essas questões.”
eles não falam muito é sobre o seu 
passado nos países de origem, sobre a 
família ou os filhos. Quando Helena lhes 
perguntou sobre as suas profissões, eles 
simplesmente responderam: “reformados”. 
mas há surpresas para quem considera 
os imigrantes reformados ausentes da 
vida social: “outro dia pedi para eles 
escreverem uma carta a um amigo a contar 
o seu dia-a-dia aqui, e uma das senhoras 
referiu-me que ao domingo ia sempre à 
danceteria local”. 

isabel araújo

Assessora para Educação e Formação de Adultos do Agrupamento de Escolas  Josefa  de 
Óbidos

rem pedir a autorização de residência, 
mas eles têm dificuldade em cumprilas 
porque vai colidir com a sua actividade 
profissional com certeza”, diz Isabel.

“Alguns imigrantes não têm transpor
te próprio, e não temos no concelho uma 
rede de transporte nocturno. Os homens, 

na construção civil, não têm muitas vezes 
nem local nem horário fixo de trabalho. 
Enquanto as mulheres têm a vida mui
to sobrecarregada. Trabalham em várias 
casas  ou nos restaurantes, e depois, quan
do chegam a casa, têm todo o trabalho 
doméstico. Mas no ensino regular há 
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muitos filhos dos imigrantes do Leste a 
frequentar a nossa escola”, acrescenta.

Nos dois concelhos, há pequenos 
grupos de imigrantes do Leste europeu 
em quase todas as freguesias. “Já pen
sei em organizar actividades ao fim de 
semana, mas nesse caso terei que traba
lhar em regi me de voluntariado porque 
não posso exigir isso dos formadores.” 
Isabel conta que já há um pólo da Asso
ciação Nacional dos Imigrantes do Leste 
nas Caldas da Rainha, com associados e 
algumas actividades, como uma escola 
dirigida aos seus filhos, para que pos
sam, aos fins de semana, aprender um 
pouco da sua cultura, língua e história. 
“Comparado com outros imigrantes, 
os do Leste têm uma facilidade enorme 
em aprender a língua. Têm falhas no 
português escrito, mas a língua falada 
eles conseguem aprender rapidamente”, 
opina  Isabel.  

O outro pólo de imigração na região 
– e o que maior representação tem no 
curso de português – tem origem em 

Actualmente, o CLAII, além de fazer 
o atendimento geral, encaminha para o 
agrupamento os estrangeiros com difi
culdades de falar português. “Os atendi
mentos duplicaram do ano passado para 
este ano; tem surgido gente a pedir apoio 
à legalização, ao reencaminhamento dos 
filhos, à procura do trabalho, porque fun
ciona no mesmo espaço o Univa (Unida
de de Inserção na Vida Activa).”

Isabel considera que em Óbidos não 
há situações de rejeição explícita dos 
imigrantes, mas há alguma indiferença 
e, por outro lado, algumas pessoas que 
os acolhem bem. “São pessoas que os 
ajudam na sua integração, quando vão 
às compras ou querem alguma docu
mentação e não sabem movimentarse.” 
Inicialmente, os imigrantes do Leste 
enfren tavam situações difíceis, mas cala
vamse porque não tinham documentos 
e não sabiam falar Português. Hoje, acre
dita ela, as coisas estão bem diferentes: 
muitos estão legalizados, têm família 
aqui e já sabem – inclusive com a ajuda 
do programa que coordena – falar Por
tuguês.

lídia paulo

Aluna Martinus de borst

Aluno

Mariya posHelysHna

Aluna

países  da União Europeia, na sua maio
ria constituído por reformados, atraídos 
pela tranquilidade, pelo património 
e pela beleza da região. “Enquanto os 
ucranianos pretendem um português 
para usar na vida profissional e  prática, 
esse grupo quer um português não só a 
nível linguístico, mas uma língua tam
bém cultural, gostam imenso de discutir 
esse aspecto.” 

Rejeição e acolhimento

Antes da criação do Centro Local 
de Apoio à Integração dos Imigrantes 
(CLAII) em Óbidos, a vertente Educação 
de Adultos do Agrupamento de Escolas 
Josefa de Óbidos acabou por cumprir, 
informalmente, a função de dar as pri
meiras informações a imigrantes recém 
 chegados a Portugal. “Os estrangeiros 
vinham ter comigo para perguntar onde 
podiam dormir ou ficar, onde havia tra
balho”, relembra Isabel Araújo.
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Em 2008 celebrouse o Ano Europeu para o Diálogo Intercultural. 
Esta iniciativa levanos a reflectir um pouco sobre a enorme diversidade cultural 
da UE e a necessidade de acomodar povos com características linguísticas, 
religiosas e sociais tão variadas como os que vivem nos Estados Membros.

A interculturalidade 
numa Europa 
cada vez mais diversa

texto de Alina Esteves, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa # ilustrações Luís Miguel Castro
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A 
UE é explicita quanto às liberdades, direitos 
e garantias, pois na sua Carta Fundamen
tal dos Direitos consagra o respeito pela 
diversidade cultural, reli giosa e linguística 
das populações (Artigo 22º), bem como 
a liberdade de pensamento, consciência e 
religião (Artigo 10º) reforçando a garantia 

da nãodiscriminação por razões de raça, cor, origem étnica, 
pertença a uma mino ria nacional, entre outros motivos, asse
gurada no Artigo 21º1.
Contudo, os violentos conflitos étni cos que têm ocorrido den
tro da União colocam em causa a eficácia da aplicação destes 
princípios. Relembremos os tumul  tos nas cidades britânicas de 
Oldham, Bradford ou Brunley no Verão de 2001, onde duran
te vários dias jovens oriundos de comunidades sulasiáticas se 
revol taram violentamente contra as forças da ordem, até aos 
mais recentes distúrbios no último trimestre de 2005 que lan
çaram o caos nas periferias de diversas cidades francesas. O que 
tive ram em comum estes movimentos de revolta? O sentimen
to generalizado de discriminação com base no grupo étnico e/
ou religioso de pertença e a falta de igualdade de oportunidades 
na educação e no mercado de traba lho, ou seja, uma percepção 
de tratamento desigual que os mantém como elementos desfa
vo recidos das sociedades onde vivem. Curio sa mente, 79% dos 
cidadãos inquiridos pelo Eurobarómetro em 2005 considera 
muito importante integrar as minorias e outras culturas na 
nossa sociedade2. A questão reside em saber o que é integrar e 
como integrar…

Da multiculturalidade…

A multiculturalidade na UE está bem patente nos cerca de 
30 Estados Membros, 23 línguas oficiais, 60 comu ni dades 
autóctones que falam uma língua regional ou minoritária, 
num total de 40 milhões de pessoas3, consideráveis grupos 
étni cos minoritários, como a popu  lação Roma cujas estimati
vas oscilam entre os 8 e os 15 milhões de pessoas, e países com 
crescente heterogeneidade religiosa com comunidades de cris
tãos, hin dus, muçulmanos, budistas, entre outros. Este mosai
co temse tornado mais facetado devido ao crescimento dos 

movimentos migratórios internacionais e à importância da 
Europa como des ti no migratório. Segundo dados do Euros
tat, em 2007, os quase 29 milhões de cidadãos estrangeiros 
residentes na EU25 representavam 6,2% da população total, 
apontando as tendências para um crescimento destes valores, 
se bem que a um ritmo inferior ao registado entre 2003 e 2006. 
Neste quadro europeu, Portugal não é excepção. Os cidadãos 
estrangeiros representavam 1,7% da população resi dente em 
1997 e passados 10 anos corres pondiam a 4,1%, distribuídos 
por 184 nacionalidades diferentes.

Contudo, a grande diversidade social colocase como um 
grande desa fio às socie dades actuais, pois pode cons ti   tuir um 
elemento potenciador de con   flito. Partilhar um mesmo terri
tó rio não significa necessariamente uma coexis tên cia pacífica 
e pode estar asso ciado à ausência de contacto com o outro, 
des co nhecimento e até desva lo rização da sua cultura. A pre
sença de imigrantes veio tornar as clivagens sociais, políticas e 
económicas existentes em todas as sociedades mais complexas,  
introduzindo a variável nacionalidade, frequentemente asso
ciada à noção de grupo étnico. Numa perspectiva de utiliza
ção dos recursos, como pode a diversidade ser usada enquanto 
instru mento promotor de coesão social?

… à interculturalidade

Em Maio de 2007 a Comissão Euro peia propôs pela 
primeira vez uma estratégia europeia para a cultura cen trada 
no enten dimento intercultural num mundo globalizado. Tal 
como o Comissário Europeu para a Educação e Cultura, Jean 
Figel, referiu na conferência intitulada Diálogo intercultural 
como valor fundamental da UE realizada em Janeiro de 2008 
na cidade de Liubliana, “… a Europa deve ir para além da 
sociedade mul ticultural, onde os grupos culturais simples
mente coexistem  lado a lado, vivendo «vidas paralelas», e 
tornarse uma sociedade intercultural”4. A inter culturalidade 
é por definição, um processo dinâmico que implica a inter
acção entre as pessoas, grupos ou organizações com diferentes 
ori gens culturais, envolvendo troca de informações sobre as 
res pectivas cul tu ras, respeito mútuo e compreensão das dife
rentes perspectivas e práticas5.

A grande diversidade social colocase como um grande 
desafio às sociedades actuais, pois pode constituir um 
elemento potenciador de conflito. Partilhar um mesmo 
território não significa necessariamente uma coexistência 
pacífica. 
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É precisamente o diálogo e o reco nhe cimento da recipro
cidade das culturas que permitem aos indivíduos conhece
remse, questionarem a sua cultura e a dos outros por forma 
a desfazerem mitos, estereótipos e crenças erradas que podem 
surgir com o aumento da diver si  dade numa sociedade. O diá
logo intercultural não se resume à tolerância relativamente 
ao outro, mas implica a construção de soluções inovadoras e 
criativas, envolvendo todos os membros, para fazer face aos 
desafios que se colocam às sociedades actuais (aumento das 
disparidades sociais, pobreza, insegurança, segregação resi
dencial, desem prego, etc.).

Sociedades mais diversas são cer ta mente sociedades mais ricas 
na medida em que apresentam maior resiliência em momentos  
de crise por disporem de energias e recursos inexis tente em 
socie dades mais homogéneas. A diver si dade gera também 
ambien tes mais ino vadores e criativos, elementos fun da   mentais 
para o aumento  da com pe titividade e crescimento económico, 
aspectos essenciais no presente mundo globalizado6.

De acordo com dados obtidos pelo Eurobarómetro7 no 
ques tionário con duzido em Novembro de 2007 nos 27 
Estados  Membros, 72% dos cida dãos entrevistados afirma
ram que pessoas com diferentes origens étnicas, religiões ou 
nacio nalidades enriquecem a vida cultural do seu país, e uns 
notáveis  83% eram de opinião de que os contactos intercul
turais trazem benefícios. Quando questionados sobre o sig
nificado da expres são “Diálogo inter cultural na Europa”, as 
palavras mais frequentemente apontadas foram comunicação, 
cooperação, troca e entendimento mútuo, demonstrando que os 
europeus com preendem, pelo menos teoricamente, o signifi
cado da inter culturalidade e têm uma abordagem positiva do 
tema.

A formação e educação de crianças e adultos nesta área 
são fundamentais, pois a interculturalidade é um processo de 
aprendizagem e de valorização de todas as culturas que só se 
consegue com partilha, abertura e troca de experiências.

1 Para uma leitura integral da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, ver http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2000:364:0001:0022:PT:PDF .

2  Documento disponível em: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_225_report_en.pdf .

3  Fonte: http://ec.europa.eu/education/languages/languagesofeurope/
doc141_pt.htm .

4  Fonte: http://www.ukom.gov.si/eng/slovenia/publications/slovenia
news/5891/5900/ .

5  Para mais informações sobre o diálogo intercultural ver: http://
www.interculturaldialogue.eu/web/interculturaldialogueeurope
diversity.php .

6  Skerry, P. (2004) – “Beyond sushiology: does diversity work?”, 
in Wood, P. (ed.), Intercultural city reader, Intercultural city 
series, Book 1, pp. 109115. Stroud, Comedia; Kymlicka, W. 
(1995) – Multicultural citizenship: a liberal theory of minority 
rights. Oxford, Oxford University Press; Fonseca, M. L. (2004) 
– “Dinâmicas de integração dos imigrantes: estratégias e 
protagonistas”, in Actas do I Congresso Imigração em Portugal, 
pp108140. Lisboa, ACIME; Sandercock, L. (1998) – Towards 
cosmopolis. Planning for multicultural cities. Wiley, 
Chichester; Ruble, B. A. (2005) – Creating diversity capital. 
Transnational migrants in Montreal, Washington and Kyiv. 
Washington, D.C., Woodrow Wilson Center Press.

7   Documento disponível em: http://ec.europa.eu/public_
opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf .

É o diálogo e o reconhecimento da 
reciprocidade das culturas que permite aos 
indivíduos conheceremse, questionarem 
a sua cultura e a dos outros por forma a 
desfazerem mitos, estereótipos e crenças 
erradas que podem surgir com o aumento 
da diversidade numa sociedade. 
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Que necessidades têm as comunidades de imigrantes na área de 
Educação de Adultos? É fácil haver integração no país de acolhimento 
sem haver aculturação? Este foi o ponto de partida para um debate 
sobre imigração e educação de adultos com três dirigentes do 
associativismo imigrante e um professor universitário e investigador.

multiculturalidade
Todos ganham com a  

Debate moderado por Rui Seguro # Fotografias de Paulo Figueiredo

pARtiCipANteS (da esquerda para a direita): Jorge Malheiros, professor do Centro de estudos geográficos da Universidade de Lisboa # Felismina
Mendes, Associação Cabo-verdiana de Setúbal, vive em portugal desde 1975 # Galina Leónova, Vice-presidente da Casa da Língua e Cultura
Russas. Vive em portugal desde 1998 # Gustavo Behr, presidente da Casa do brasil de Lisboa, vive em portugal desde 1988
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Quais são as necessidades mais 
urgentes na vossa comunidade de 
imigrantes na área de Educação de 
Adultos?

Gustavo Behr – Os brasileiros até têm 
sorte em relação a outras comunidades, 
por causa da questão da língua, não cos
tuma ser um entrave para colocação no 
trabalho. O que falta muito – e acho que 
é uma dificuldade não só da comunidade 
brasileira – é a questão do reconhecimen
to das competências, por causa da grande 
burocracia e de alguma morosidade. Con
tinua a ser um duro empreendimento da 
pessoa, por si só, levar toda essa batalha 
sozinha. Às vezes  é importante a existên
cia das redes de imigrantes que conse
guem ajudar as pessoas para aconselhar 
e para reunir os documentos de forma a 
que o processo ande mais depressa. 

Outra questão é a tensão que existe 
entre a expectativa dos imigrantes, por 
um lado, e a que tem o país de acolhi
mento, que espera que os imigrantes vão 
para os trabalhos menos qualificados. 
Mas os imigrantes querem ver reconhe
cidas as suas qualificações para poderem 
aceder a um mercado mais qualificado. 

Felismina mendes – Na nossa comu
nidade caboverdiana não se põe esse 
problema do reconhecimento de com
petências, porque Cabo Verde sempre 
teve uma boa relação com Portugal, as 
coisas funcionam de forma idêntica a 
Portugal. E a maior parte dos quadros 
formaramse em Portugal. Outros for
maramse na União Soviética e também 
tiveram dificuldades de reconhecimento 
do diploma em Portugal, mas são um 
número muito reduzido. 

Nós sofremos um outro tipo de pro
blemas que tem vindo a diminuir: a 
ques tão da cor da pele. Muitas vezes sen
timos que entre um técnico negro e um 
técnico branco, a opção é sempre pelo 
branco, independentemente das quali
ficações. Isso sentese, temos gente que 
se formou em Portugal e teve de aban
donar o país. Na década de 80, dificil
mente um estudante negro formado em 
Portugal conseguia uma colocação na 
sua área de formação. 

Mas em termos de equivalência não 
temos esse problema, temos outros que 
têm a ver com a qualificação profissional 
de alguns caboverdianos que, não tendo 

Gustavo beHr
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no Rio Grande do Sul 
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formação académica superior, precisam 
dessa qualificação. Podem ser muito 
bons trabalhadores, muito técnicos, mas 
depois faltalhes a componente académi
ca, aí é que nós sentimos uma lacuna. Aí 
vale a pena investir, há imensos modelos 
de formação e qualificação que foram 
criados, mas que ainda não estão muito 
divulgados no seio das comu nidades, e 
as pessoas não sabem como aceder a eles.

Depois há a juventude que não quer 
estudar, é preciso pensar porque os anos 
vão passando, eles já estão a atingir a 
idade adulta, estão numa fase em que 
não sabem uma profissão idêntica à dos 
pais, mas também não têm outras saídas. 
Aqui temos de ter um pensamento muito 
directo, para conseguir algumas respostas 
porque a formação só por formar, não é 
muito consistente. Há aqui um modelo 
de formação que é feito com base nos per
fis de competência, por vezes acaba de se 
fazer a formação e o jovem fica perdido. 

Galina leónova  – A aprendizagem ao 
longo da vida não pode ser reduzida a 
reco nhecimento nem a um qualquer 
curso de formação. Acho que este sistema 
não está ainda suficientemente desen
volvido em Portugal, e nesse sentido to
dos os representantes das nossas comuni
dades sentem as mesmas dificuldades que 
os portugueses, e também as dificuldades 
especiais que têm a ver com a imigração. 

Em 2002 foi aprovada uma resolução 
do Conselho da Europa que não obriga, 
mas chama todos os países a desenvol
ver o sistema de aprendizagem ao longo 
da vida. Isto significa que cada pessoa 
deve ter a possibilidade, durante toda a 
sua vida, de aumentar as suas competên
cias, os saberes, deve ser construído um 
sistema com vários níveis, patamares e 
escadas. Vários tipos de aprendizagem, 
aprendizagem formal, aprendizagem 
informal, e tudo isto não numa escada, 
mas em várias escadas para vários níveis. 

Nos documentos oficiais do Conselho 
da Europa há sempre um parágrafo sepa
rado e destacado que diz que este processo 
também deve ser especial mente adaptado 
aos imigrantes. Na época  da globaliza
ção, na época de fluxos migratórios, deve 
ser criado este sistema, primeiro de reco
nhecimento e de certificação, segundo de 
requalificação, dando a possibilidade de 
mudar de profissão para se adaptar a este 
mundo que está sempre em mudança. 

No que diz respeito às Novas Oportu
nidades, vejo estas tentativas de recon
hecimento e certificação das habilita
ções ao longo da vida num nível mais 
baixo, para aquelas pessoas que não têm 
o ensino básico nem o secundário e que 
podem agora certificarse neste sistema, 
quer no nível geral de educação quer 
profissional. Como toda a gente sabe, 
a nossa comunidade (russa) tem habi
li tações bastante elevadas, em muitos 
casos o ensino superior, e é quase im
possível agora obter o reconhecimento. 
É quase impossível encontrar emprego 
de acordo com a sua profissão. Na 
maioria dos casos, as pessoas desistem, 
porque é muito dispendioso, em termos 
de dinheiro  e de stress. Para frequentar 
qualquer curso de pósgraduação, tem 
de ser reconhecido. Se não, é impossível. 

Até nos centros de emprego, há vários  
cursos profissionais, para cada curso exis
te uma exigência de nível de habilita
ções, pode ser o ensino básico, o ensino 
secundário e pode ser o ensino  superior. 
No que diz respeito ao ensino básico e 
ao ensino secundário é possível para nós, 
porque a questão já está resolvida, pelo 
menos para a Ucrânia e para a Moldávia. 
Mas se os cursos exigem  como condição 
para o ingres so no ensino superior,  estão 
fechados. Assim, por um lado, os imigran
tes que estão  nestas condições não vão 
poder obter reconhecimento para traba
lhar de acordo com a sua profissão, as 
suas capacidades, e por outro lado não 
podem ser requalificados. Eu já disse 
que muita gente não tem qualquer hipó
tese de ter emprego de acordo com a sua 
profissão e a sua formação superior, mas 
o reconhecimento destas competências 
podia ajudar a resolver a questão da falta 
de habilitações literárias para outros. Por 
exemplo, um enge nheiro não pode trab
alhar como enge nheiro, mas pode ser for
mador em áreas ligadas ao especialista de 
nível médio.   

Felismina mendes – Há cinquenta anos 
não estávamos preocupados com o apre
nder ao longo da vida, o grau do que 
aprendíamos era duradouro; agora não, 
com a evolução toda que tem existido em 
termos tecnológicos, facilmente estamos 
obsoletos. Temos uma preocupação cons
tante de estar sempre a aprender, e o que 
nos permite estar sempre com vontade 
de aprender? É aquilo que conseguimos 

Galina leónova
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dar à pessoa ou ao formando, aquela 
competência técnica. Mas temos de dar 
uma grande dose da parte académica, e 
o que noto é que estamos a desvalorizar 
esta parte, apostando no perfil de com
petências em várias áreas que depois não 
vai servir de nada. Temos de conseguir 
harmonizar mais o perfil de competên
cias, fazendo com que ao formando seja 
minis trada uma dose suficiente de códi
gos académicos que lhe permitam saber 
aprender ao longo da vida. 

O imigrante vai para um país para 
trabalhos não qualificados, ou que as 
pessoas do país não querem. isso não 
constitui uma agravante a todos os 
problemas?

JorGe malheiros – Queria chamar a aten
ção para uma coisa: uma percentagem 
cada vez maior dos imigrantes faz traba
lhos qualificados, e isto à escala mundial. 
Há mesmo um conjunto de imigran
tes que hoje já imigra para fazer funções 
qualificadas. O exemplo extremo será a 
Índia, que criou um sistema de ensino 
específico para formação para o exterior 
de profissionais qualificados, sobretudo 
na área das tecnologias da informação, 
informática. É evidente que o mercado 
dos profissionais indianos não é apenas 
a Índia. É o Silicon Valley e outros Sili
con Valley que há por aí. Este será um 
exemplo extremo de país emissor, mas 
há países com importantes sectores de 
imigrantes em que a quota de imigran
tes qualificados é grande. Na Austrália, 
se calhar, é já de mais de 50%, embora 
aqui se discuta o que é qualificado – nas 
listas dos australianos, os cabeleireiros, e 
determinado tipo de cozinheiros são imi
grantes qualificados. A Austrália tem uma 
parte grande de qualificados, a Suécia, os 
próprios Estados Unidos, já “importam” 
muita mãodeobra qualificada. Este é 
um aspecto que encontrarmos à escala 
global: cada vez há mais imigrantes com 
qualificações, e há mais imigrantes com 
qualificações que já têm por destino acti
vidades qualificadas.

Outro aspecto: há um discurso nos 
países receptores que curiosamente 
privilegia os imigrantes qualificados. 
Quando  olhamos para o discurso dos 
Estados Unidos e da União Europeia, a 
ideia é: nós queremos que entrem imi
grantes de países terceiros, desde que 

sejam qualificados. Há aqui uma dicoto
mia, um discurso que privilegia os imi
grantes de Lisboa, os qualificados, etc., 
e que fecha a porta, trava os imigrantes 
nãoqualificados,  sabendose que as 
socie  dades necessitam das duas com
ponentes, quer de qualificados, quer de 
nãoqualificados. Há análises teóricas 
que apontam para uma certa polariza
ção, podemos ter muitos funcionário em 
bancos, gestores, nas universidades, mas 
alguém terá de servir as bebidas, alguém  
terá de fazer as obras, alguém terá de vir, 
ao fim do dia, limpar os sítios onde as 
pessoas trabalharam. Continua a haver 
necessidade de mãodeobra indiferen
ciada, portanto há estes dois aspectos. 

Agora, ser imigrante é mais complica
do do que ser um nacional com menor 
qualificação. Embora eu diria que há 
uma grande margem de sobreposição, 
isto é, o facto de as pessoas possuírem 
baixas qualificações é de imediato impe
ditivo do acesso a um grande conjunto 
de profissões, tanto para nacionais 
como para estrangeiros. Há uma grande 
margem de imigrantes e nacionais pou
co qualificados que partilham dos mes
mos problemas. 

Quais são os problemas que os imi
grantes têm como adicional à sua rea
lidade? Um primeiro tem muito a ver 
com a situação jurídica, uma parte 
substancial dos imigrantes nãoquali
ficados, mais do que os qualificados, 
está em situa ção irregular. Isto significa 
que uma grande parte desses programas 
de reconhecimento e outros, de ime
diato, deixaos de fora. E como a per
centagem de irregulares é significativa, 
falamos de, no caso europeu, entre os 
4 e os 7 milhões,  uma percentagem de 
1 em cada 5, ou 2 em cada 5. De ime
diato isto significa que para a formação 
ao longo da vida, acesso aos centros de 
emprego do IEFP, frequência de univer
sidades, eles se depa ram com um obstá
culo praticamente intransponível. Por  
isso, uma condição prévia era resolver 
a situação da regularidade, criar canais 
para a entrada  dos imigrantes distintos 
daqueles que existem actualmente. 

Um outro aspecto: mesmo para os que 
estão em situação regular há problemas, o 
primeiro é que têm uma dificuldade mui
to grande em reconhecer diplomas tra
zidos de outros países. É menos verdade 
para o caso dos PALOP’S, até porque uma 
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grande parte dos cidadãos caboverdianos 
fazem a sua formação na Europa e aí o 
reconhecimento fica facilitado, mas não 
é automático, mesmo no contexto da 
União Europeia. É mais fácil,  é muito 
mais difícil para os cidadãos da Europa 
de Leste ou mesmo para os brasileiros. 
Devia haver ao nível da universidade um 
esforço para um melhor conhecimento 
do sistema universitário dos principais 
países de destino, para facilitar o pro
cesso de reconhe cimento, com auxílio do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Na questão da formação ao longo da 
vida, se calhar aí vamos mesmo ter de 
fazer formação, não digo todos os anos, 
mas vamos ter de fazer uma formação 
muito frequente, porque o que mudou 
de facto foi a velocidade de transfor
mação das coisas. Mudam tão depressa 
que facilmente nos sentimos obsoletos. 
Portanto esta formação ao longo da vida 
vai ser necessária para todos. Acho que 
os imigrantes e os nacionais partilham 
desta necessidade. 

É fácil haver integração sem haver 
aculturação? Quando alguém se 
integra numa sociedade perde sempre 
alguma da sua cultura.

Gustavo Behr – Pensando nos bra si
leiros: são uma comunidade que chegou 
há relativamente pouco tempo. É um 
exercício constante que eu faço, pensar 
como era Portugal quando aqui cheguei 
há vinte anos, e como era a presença do 
Brasil na altura, e agora, quando chega
ram estas novas vagas de imigrantes com 
outras perspectivas em termos laborais 
e em termos económicos. Foi interes
sante, porque a comunidade brasileira 
não só chegou com essas novas caracte
rísticas, como se integrou na sociedade 
portuguesa. E começaram a surgir mais 
elementos relativos à cultura brasileira, 
com frequência, na comunidade portu
guesa: a música, a gastronomia, os res
tau  rantes adoptaram pratos do Brasil.

Portugueses e brasileiros conhecem  
se, o brasileiro tem sempre aquela carga 
da alegria que fica sobrevalorizada. Há 
também a questão de estereótipo, a pes
soa ri e dizem: é muito mais alegre; mas 
acho essas conjugações muito impor
tantes. Acho que os brasileiros e os portu
gueses aprenderam a conhecerse muito 
melhor nos últimos dez, quinze anos.

Felismina mendes – Acho que há sem
pre uma reprodução dos estereótipos 
que não fazem sentido, mas penso que 
isso de deve ao medo do conhecimento 
do outro  estamos na autodefesa, há 
uma bar reira quase invisível que as pes
soas não querem aceitar que existe, mas 
existe.  Com os anos, vai sendo diluído,  
as pes soas estão mais abertas e já per
ceberam que aquele outro podemos 
ser nós próprios, não é ele que é dife
rente, mas sou eu e vamos conseguin
do atenuar  as coisas. Se fizermos uma 
apreciação global, essa multicultaridade 
existente aqui em Portugal é positiva 
e todos nós saímos a lucrar se souber
mos conviver com ela, mas por vezes há 
situações  um pouco complicadas.

Galina leónova  – No que diz res peito 
às nossas comunidades, à minha, de 
todos  os países provenientes da exUnião 
Soviética,  houve um choque cultural 
muito forte, porque Portugal era um país 
absolutamente desconhecido  – cultura, 
hábitos e valores desconhecidos. Adap
tarse a um mundo estranho, descon
hecido, é muito difícil. Não sei porque 
escolhi Portugal, durante algum tempo 
estudei português em África, trabalhei lá, 
viajei para Portugal com o meu marido, e 
depois de alguns contactos com univer
sidades recebi um convite para trabalhar 
numa delas.

Mas acho que nós estamos mais 
próximos dos portugueses do que dos 
alemães. Acho que os portugueses não 
são tão estranhos para nós, e até a lín
gua não é fácil, mas também não é tão 
difícil. O som desta língua não é muito 
estranho para nós. 

Quero voltar à aprendizagem ao lon
go da vida, porque aprendizagem não 
significa só aprendizagem de nível aca
démico, não só sentido profissional, mas 
também social e informal. A obtenção 
de competências sociais para se integrar 
numa outra sociedade. Este trabalho 
deveria  ser feito pelos meus conterrâ
neos. Para os nossos pais, a educação, a 
formação, são valores absolutos podem 
ser até a finalidade, o objectivo de toda 
a vida. No nosso país não existe o aban
dono escolar, porque para um aluno, 
seja do 1º ou do 2º, reprovar é uma 
vergonha para toda a família, significa 
que ele não trabalhou como deve ser, 
não educaram este filho como deve ser. 
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O processo de frequência de qualquer 
nível de ensino é sempre trabalho, nun
ca é brincadeira. Não é por acaso que 
quando as nossas crianças entram nas 
escolas portuguesas se tornam de ime
diato os melhores alunos, eles sabem 
trabalhar, estão habituados a isso. Mui
tas associações criaram as escolas aos 
sábados para as crianças continuarem as 
aulas de língua materna, história da sua 
pátria, mas também para não perderem 
os hábitos de trabalho. 

JorGe malheiros – Eu próprio não vejo 
a aprendizagem como um trabalho, mas 
admito que o meu objectivo é diferente, 
para mim o trabalho não é um sacrifí
cio, é um processo com esforço. O que a 
aprendizagem exige é esforço. Na nossa 
escola simplificamos demasiado as coi
sas e parece que se transformou aquilo 
que tem exigência e esforço em algo que 
é apenas diversão e não é, esse é um erro 
nosso e estou de acordo com a Galina. 
Acho que deve haver uma cultura de 
esforço, com alguma exigência, e nem 
sempre incorporamos isto.

Portugal é um país que sabe receber os 
imigrantes? 

JorGe malheiros – Acho que Portugal 
tem uma história muito interessante na 
história profunda, longa: como um país 
pequeno, constituído, do ponto de vista 
formal, há quase um milénio; sendo 
um país pequeno, virouse para o exte
rior. Saímos, e muitos entraram aqui. 
Quando olhamos para o século XVI, 
em Portugal, vemos que Lisboa, a capi
tal do império, era imensamente diver
sificada, tínhamos biscainos, merca
dores venezianos, gente das cidades da 
linha asiática, e muitos africanos, escra
vos  uma parte triste da história, mas a 
verdade é cá estavam e alguns já libertos. 
Não nos esqueçamos que ali ao lado da 
Assem bleia da República, no que é hoje 
a Madragoa, existe um bairro que se 
chamava Mocambo, e chamouse assim  
porque lá viviam pessoas de Angola. 
Desde o século XII, mas sobretudo todo 
o período dos Descobrimentos, há uma 
lógica de grande interacção de Portugal 
com o exterior. Saímos muito, claro que 
saímos, senão não nos tínhamos mistu
rado em África, no Brasil, mas também 
veio muita gente para cá. 

A história não é sempre bonita, mas é 
uma história de uma forte interacção. O 
que acho excepcional na nossa história 
são cem anos em que nos fechamos, é 
o século XIX e depois o período da dita
dura, em que o império existia, mas a 
própria circulação do império é muito 
limitada, as migrações quase forçadas, 
é essa parte da nossa história que con
traria um bocado aquilo que tivemos 
durante muito tempo, que era uma forte 
abertura e contacto com os outros. Nos 
anos sessenta acentuouse um pouco 
este processo de abertura, mas acentuou 
só num sentido, de uma forma mais 
dolorosa, a ideia de “sangria de gente”, 
como Portugal não oferecia nenhumas 
possibilidades, as pessoas eram forçadas 
a sair. É com a democracia que Portugal 
“reganha” esta tendência cosmopolita 
que é quase inerente à sua condição de 
cidade e que é interrompida durante 
cento e poucos anos, com excepção dos 
galegos. Não sei se sabemos receber bem 
os imigrantes, na nossa história está ins
crita uma forte relação com o outro, nor
malmente enriquecedora, construímos a 
nossa cultura, a cidade, com base nisso, 
mas temos de reconhecer que temos 
momentos dramáticos.

Felismina mendes – Pegando no que o 
professor Jorge disse, facilmente con
cluiria que, apesar desse passado histó
rico, Portugal não soube acolher os 
imigrantes. Portugal tem vindo a apre
nder a aco lher os imigrantes de forma 
um pouco forçada. Não se compreende 
porque é que Portugal, com um pas
sado negro, tem determinadas posturas 
que não se entendem no século XXI. 
Será que houve alguma evolução em 
termos de cabeça, de mentalidade dos 
portugueses? Não houve assim tanto, 
estamos um pouco na onda da moda, 
vamos  fazer de conta que recebemos 
bem. Os africanos serviram de cobaia 
para os portugueses agora saberem 
receber melhor. Na nossa época  não 
tivemos essa recepção que agora têm as 
novas comunidades de imigrantes, mas 
isso é um processo evolutivo, Portugal 
está a evoluir. Mas às vezes é um pouco 
chocante, apesar de acreditarmos que 
há uma evolução histórica e que as pes
soas tendem a melhorar, mas às vezes 
vemos situações difíceis. Se calhar,  por 
sermos negros, não somos tão bem 

Gustavo beHr

Há uma tensão entre 
a expectativa dos 
imigrantes, por um 
lado, e a que tem o país 
de acolhimento, que 
espera que os imigrantes 
vão para os trabalhos 
menos qualificados. 
Mas os imigrantes 
querem ver reconhecidas 
as suas qualificações 
para poderem aceder 
a um mercado mais 
qualificado. 
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recebidos como as outras comunidades 
de Leste, do Brasil. 

JorGe malheiros – Não sei se os africa
nos são mais mal recebidos do que os 
outros grupos, acho que há estereótipos 
complicados. É verdade que, numa fase 
inicial, os imigrantes que vinham da 
Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, da 
Roménia tinham uma espécie de aura de 
que finalmente tínhamos bons imigran
tes, mas esse tempo passou, essa aura 
passou… Há estereótipos muito com
plicados, a mulher brasileira por exem
plo, é vítima de estereótipos fortíssimos, 
negativos, em muitos casos pejorativos.

Felismina mendes – Em termos da 
comu nidade brasileira, criouse também 
essa barreira, e agora não conseguimos 
pensar nos brasileiros de uma outra 
forma senão ligada à mulher e aos casos 
que aconteceram. É também um pouco 
pensarmos que toda a comunidade 
brasileira, toda a mulher brasileira que 
vem para aqui vem para a prostituição, 
criouse esse mito na cabeça das pessoas. 
Mas não é o povinho que faz isso. Esta 
semana tive uma reunião com uma pro
fessora da IPS de Setúbal, e ela fez um 
discurso que deixou toda a gente gelada, 
que são os imigrantes que trazem para 
cá a SIDA, são as mulheres brasileiras 
que estão a pegar SIDA a todos os idosos 
de Portugal. Quando uma professora 
universitária, que está a formar gente, 
tem um tipo de discurso destes, onde é 
que nós estamos?

Gustavo Behr – Não gosto muito de 
falar de estereótipos para não ajudar a 
perpetuálos. Mas é algo que está muito 
ligado à ignorância das pessoas e que 
cai facilmente na banalização. Um este
reótipo tem isso, quando mais se fala, 
mais rápida é a sua  desmultiplicação. 
Os brasileiros não emigravam tanto 
quanto nos últimos vinte anos, o que 
corresponde à crise no Brasil e também 
a uma maior abertura do país ao mun
do. Quando a pessoa começa a conviver 
com outras comunidades com maior 
frequência do que antes, os estereótipos 
começam a surgir. Isso é um fenómeno 
interessante porque Portugal, sendo um 
país de imigração recentemente, é tam
bém um país de forte emigração e que 
também sofre com a discriminação e 

com os estereótipos. Quando os primei
ros imigrantes de Leste começaram a 
chegar, ou quando os brasileiros come
çaram a chegar, ou aquela outra vaga de 
brasileiros que estava aqui, os técnicos 
mais qualificados, os enge nheiros, os 
publicitários, enfim, naquela época 
nem sequer havia um estereótipo dos 
brasileiros, a não ser as coisas da alegria 
e da abertura. 

Acho que Portugal às vezes tem 
algumas  derivas, esquece um pouco, 
nos últi mos anos é seguramente bem 
melhor com as populações africanas 
que faziam parte do império português, 
mas mesmo assim tinham tanta dificul
dade de integração num bloco que era o 
deles. Acho que Portugal aprendeu nos 
últimos anos e acho que, por causa do 
maior número de pessoas, Portugal lem
bravase: atenção, nós também somos 
um país de emi gração e nós também 
sentimos na pele isso, vamos racioci
nar. Os portugueses na Holanda tiveram 
problemas de integração, o mesmo no 
Canadá, há sempre uma espécie de jogo 
de espelhos. São aqueles momentos em 
que Portugal se lembra de como tam
bém está espalhado pelo mundo.

JorGe malheiros – Voltando aos tópi
cos da formação, ainda há muito tra
balho a fazer em termos da formação 
para a cidada nia. Acho que as auto
ridades portuguesas,  o governo portu
guês faz algum  esforço para que isto 
seja razoa velmente invisível, como se 
fosse sintoma,  um sinónimo de menos 
desenvolvido, a nossa emigração é tam
bém pouco qualificada, isso é triste, de
pende de dois dos grandes fracassos da 
democra cia portuguesa. 

Um é que na componente das quali
ficações e da instrução formal dos por
tugueses as coisas não resultaram, em 
trinta anos de democracia não se con
seguiu ultrapassar handicaps que vinham 
de trás, melhorámos mas ficámos mui
to aquém do que deveríamos ter feito. 
Quando nos comparamos com outras 
democracias da Europa, devíamos ter 
dado um salto muito maior de 74 para 
cá, apesar do atraso que tínhamos. 

O outro é a questão das desigual
dades, é um país com desigualdades 
altís simas que não era aquilo que pen
sávamos quando nos anos 70 se fez uma 
revolução e quando se transformou o 

Galina leónova

A aprendizagem ao longo 
da vida não pode ser 
reduzida a reconhecimento 
nem a um qualquer curso 
de formação. Acho que 
este sistema não está 
ainda suficientemente 
desenvolvido em Portugal, 
e nesse sentido todos os 
representantes das nossas 
comunidades sentem as 
mesmas dificuldades que 
os portugueses, e também 
as dificuldades especiais 
que têm a ver com a 
imigração.
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regime num regime diferente, mais pro
gressista. Fazendo algumas críticas claras 
ao sistema português, noutras coisas 
procuramos algum excepcionalismo, e 
não somos muito excepcionais face à 
Europa. 

Quando falamos de integração  – e 
isso foi aqui chamado à atenção  – não 
recebemos bem, não compreendemos 
ainda a presença do outro, temos atitu
des que são construídas em cima de 
estereótipos; mas, por outro lado, do 
ponto de vista formal, houve um salto 
muitíssimo grande. Costumo dizer que 
comparando os direitos dos portugue
ses em França, nos anos 60, com os 
direitos  dos imigrantes de países ter
ceiros em Portugal, hoje, o salto que se 
deu é imenso e acho que nos últimos 
anos, em termos dos serviços públicos, 
no acolhimento e na integração é muito 
significativo, acho que aquela história 
do índice de integração em que Portu
gal fica em segundo lugar na Europa é 
verdade; agora,  é uma parte da história, 
é a parte formal da história, porque 
depois  há a parte substantiva. Na parte 
substantiva, nas práticas do quotidiano, 
nós não somos segundos, temos de ter a 
consciência de que estamos muito mais 
para baixo do que na parte formal. A 
questão da educação para a cidadania, 
isto é, aprendermos a ser cidadãos e 
incluindo  nisto o compreender melhor 
os outros, a convivência, a intercultu
ralidade, é algo que já começámos mas 
ainda há um longo caminho a percor
rer nas diferentes vertentes da formação 
para a cidadania.

Felismina mendes – Poderíamos melho
rar um pouco mais, o discurso não é 
com patível com aquilo que está no ter
reno.

JorGe malheiros – Por exemplo, em 
relação aos imigrantes irregulares, pode 
fazer perguntas à população do tipo, 
então acha que há imigrantes a mais? 
Acho, está aqui gente mais, devem sair, 
não há trabalho, há desemprego, e ainda  
por cima são todos ilegais. Mas se eu 
disser,  acha que os imigrantes que estão 
em situação irregular, que já trabalham 
há dois anos, têm o seu emprego, devem  
ser expulsos? As pessoas começam a 
pensar, não, não devemos deixar vir 
mais, mas esses, se calhar vamos lega

lizar.  Tudo depende como abordamos 
as pessoas.

Galina leónova – A pergunta é se Por
tugal sabe receber imigrantes. Estar 
habi tuado a receber durante séculos, e 
saber,  são duas coisas diferentes. Volto 
ao reconhecimento das habilitações 
mas quero estabelecer um paralelo. 
Temos  imigrantes legais e ilegais. Os que 
são legais  conseguem, os que não são é 
como se não existissem  o governo não 
quer legalizar essa parte dos imigrantes. 
O mesmo acontece com as qualificações. 
Portugal não as reconhece, mas elas não 
desaparecem e a pessoa que as possui 
fica deprimida, não está mora lizada 
como deve ser, e o país também perde, 
porque não pode aproveitálas. Se a pes
soa está formada, seja nível um, dois 
ou três, está formada, continua a estar  
formada; não reconhecer não muda 
nada na situação real; o que muda é o 
estado desta pessoa. E também diminui 
a riqueza das suas qualificações para 
Portugal, que não tem possibilidade de 
as aproveitar.

Gustavo Behr – Acho que existe um 
esforço  para a integração nos últimos 
tempos. Mas fiquei realmente preocu
pado há pouco tempo, por ter começa
do a ouvir discursos a que não estamos 
habituadas em Portugal, de pessoas que 
têm responsabilidade a nível político 
que começaram a criar um ambiente de 
que os imigrantes estão directamente 
asso ciados à criminalidade, isso foi uma 
situação nova, há anos essa situações 
não aconteciam. Inclusive vieram com 
um estereótipo novo, de que os imigran
tes traziam crimes diferentes, ou que 
estavam mais habituados a esse tipo de 
violência.

Felismina mendes – É complicado quan
do esses estereótipos partem do próprio 
poder político, os políticos utilizam 
esses sistemas como uma manobra 
de diversão, vamos virar a atenção das 
pessoas para uma coisa desse tipo para 
depois podermos chegar mais rápido a 
outro lado, mas é complicado, porque, 
vindo de quem vem, tem mais peso. 

Não acham que todos nós temos de 
aprender que num mundo cada vez 
mais global temos de partilhar, e que 

jorGe MalHeiros

Quais são os problemas 
que os imigrantes têm 
como adicional à sua 
realidade? Um primeiro 
tem a ver com a situação 
jurídica, uma parte 
substancial dos imigrantes 
nãoqualificados, mais do 
que os qualificados, está 
em situação irregular. Isto 
significa que uma grande 
parte desses programas de 
reconhecimento e outros, 
de imediato, deixaos de 
fora. 
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criar situações de isolamento, de não 
integração, é mau para quem está 
nessa situação e para o país?

Galina leónova – Neste momento, quer 
pessoas, quer países têm de aprender, 
devem viver neste mundo globalizado 
porque não há outra saída, o desen
volvimento não pode voltar atrás. Por
tanto, quer queiramos quer não, temos 
de aprender, mas no fim quero fazer um 
elogio a Portugal.   

Tenho contactos com os meus 
conterrâneos  em todos ao países euro
peus, temos uma rede de associações 
e de vez em quando encontramonos 
numa conferência ou encontro e cada 
um fala do seu país, não quer dizer 
que Portugal é mais rico, que tem um 
nível de vida mais elevado; mas quando 
comparamos as relações com as pes
soas, Portugal vence sempre. Há muitas 
coisas que devem ser corrigidas, desen
volvidas, mas, de qualquer maneira, eu 
queria sublinhar isto, não sei o que se 
passa noutras comunidade mas para a 
nossa é assim.

Felismina mendes – Acho que estamos 
no bom caminho, mas poderíamos estar 
bem melhor.

JorGe malheiros – O caminho tem sido 
bom, mas lento, e às vezes tenho receio 
de que, num contexto mais difícil, se 
torne ainda mais lento, que exista algu
ma regressão. É provável que alguns par
tidos de direita e com ideias xenófobas 
conheçam algum crescimento nos próxi
mos tempos. Em Portugal não chegaram 
ao Parlamento, mas acho que podem ter 
mais votos, depende muito do discurso 
que se fizer. É verdade que sublinhando 
alguns indicadores, comparando Portu
gal com outros países europeus, como 
a Suíça, Áustria, França, vemos que os 
movimentos antiimigrantes têm uma 
expressão mais reduzida, muito mais 
circunscrita. Mas não vivemos num mar 
de rosas.

Quando contava que o debate desta 
edição era sobre imigração, diziam
me mas não é um tema politicamente 
correcto, não estávamos numa 
situação ideal para se falar disso...

JorGe malheiros – Mas é verdade. Não é 
só em Portugal. A Espanha era apontada 
como um exemplo muito bom do esfor
ço de integração, de resolver os proble
mas da irregularidade dos imigran
tes, em oito meses as coisas mudaram. 
Pensa vam fazer uma interessante con
ferência internacional sobre imigrantes 
menos qualificados e o momento foi, 
não nos vamos meter nisso, estamos a 
tentar que eles saiam. 

Gustavo Behr – Quanto mais buro
cracia existe para a pessoa poder viajar 
regularmente,  mais se está a promover 
a existên cia de uma bolsa de imigran
tes não regularizados. E, neste mundo 
globalizado em que vivemos, em que as 
pessoas se deslocam e se procuram umas 
às outras, apesar de qualquer impe
dimento que seja extremamente buro
crático, o bom, o correcto, o desejá vel, 
o que seria de promover é um conhe
cimento cada vez maior de todos, e isso 
implica cada vez menos barreiras, não 
só burocráticas como mentais.

Galina leónova – Pareceme muito 
estranho  que os imigrantes só tenham 
voz nos meios de comunicação portu
gueses nos temas ligados à imigração. 
O que significa integração? Significa 
que a pessoa está integrada, não se sente 
estranha neste país, nesta sociedade, e 
portanto todos os problemas da socie
dade são sentidos como seus,  podíamos 
conversar sobre outros temas mas não 
somos convidados para isso. Não me 
lembro de um convite para o imigrante 
quando se está a discutir qualquer pro
blema do país, ninguém pede a nossa 
opinião.

JorGe malheiros – Alguns imigrantes 
africanos ou descendentes de imigran
tes africanos já aparecem a dar opini
ões nalguns  fóruns, são poucos mas 
vão aparecendo, como é a imigração 
mais antiga já encontramos; brasileiros 
também, de facto da Europa de Leste 
não, e é muito menos do que deveria 
ser, usando  as competências próprias 
que têm os imigrantes. Tirando depois 
em campos muito específicos, como na 
medicina, ou na academia, é como diz a 
Galina, remeter os imigrantes para dis
cutir as temáticas da imigração.

FelisMina Mendes

Os africanos serviram 
de cobaia para que os 
portugueses agora saibam 
receber melhor. Na nossa 
época, não tivemos essa 
recepção que agora têm 
as novas comunidades de 
imigrantes, mas isso é um 
processo evolutivo  Portugal 
está a evoluir. Mas às vezes 
vemos situações difíceis. 
Se calhar, por sermos 
negros, não somos tão bem 
recebidos como as outras 
comunidades de Leste, do 
Brasil. 
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“Temos de nos 
aceitar 
como somos”

CENTRO NOvaS OPORTuNIdadES da ESCOLa INTERCuLTuRaL 
daS PROfISSõES E dO dESPORTO da amadORa

texto Guiomar Belo Marques # Fotografias Miguel Baltazar
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António Cunha Pires obteve a cer ti
ficação do 12º ano há cerca de um ano. 
Natural de S. Tomé e Príncipe, radicou 
se em Portugal em 1999, tinha então 44 
anos, mas há quase trinta que vinha e ia 
por razões profissionais. “Era funcionário 
público, das relações internacionais dos 
Correios, e fiz a minha formação no Bra
sil. Em 1999, acabei por ficar, porque não 
fiz uma emigração de vontade. Eu tinha 
tudo em S. Tomé: um bom emprego – já 
era directorgeral dos Correios – e roças, 
mas em 1994 um filho meu teve uma 
angi na e verificouse que tinha leucemia”. 
Para tentar salvar a vida ao filho, decid
iu vir para Portugal. “Como tinha dez 
filhos,  trouxeos todos para ver se algum 
tinha medula óssea compatível. Ao fim 
de quatro anos, ele acabou por morrer e 
nós acabámos por ficar”. 

Com o 10ºano feito no seu país de 
origem e um curso de electrónica em 
Portugal, começou por trabalhar na con
strução civil como electricista, porque 
era necessário ter o 12º ano para obter 
carteira profissional na sua área. A viver 
em Chelas, resolveu matricularse em 
Psicologia, História e Geografia, numa 
escola do bairro, com o objectivo de ali 
concluir o Secundário. Mas, segundo re
lata, “o professor de Geografia implicou 
comigo e resolvi desistir”. 

Quando mudou de casa, instalouse 
na Reboleira e decidiu inscreverse no 
Centro Novas Oportunidades da Escola 
Intercultural das Profissões e do Desporto 
da Amadora. “Sempre fui um indivíduo 
com vontade de estudar. Sempre quis ser 
médico e gosto muito de coisas da Ciên
cia”, diz, embora ainda não tenha deci
dido ao certo que passo irá dar a seguir, 
agora que já tem a sua certificação. 

A trabalhar como carteiro, regressou 
ao seu meio profissional de origem e 
não sente qualquer incómodo quando 
recorda o antigo cargo de directorgeral 
em S. Tomé. Preferiu ficar em Portugal 
por considerar que seria melhor para os 
filhos, em termos de estudos. “O meu 
grande quebracabeças era como conse
guir que eles não caíssem na droga, e 
cheguei mesmo a pensar em leválos 
de volta para S. Tomé, mas só um é que 
andou lá perto. Tive uma conversa com 
ele e disselhe que o liquidava se ele não 
largasse aquelas companhias, porque 
senão era ele que iria destruir todo o 
resto da família. Hoje, tem 20 anos e 

trabalha no aeroporto”. Tal como os res
tantes irmãos mais velhos, ganhou um 
rumo. Apesar do que deixou para trás e 
das saudades, António não se arrepende 
de ter ficado por cá. E, quem sabe, talvez 
regresse um dia a S. Tomé para cuidar 
das suas roças, levando uma licenciatura 
na bagagem.

Um guineense de alma lusa

Com um português igualmente escor
reito e sem hesitações gramaticais, Antó
nio Mustafa Jaló nunca deixou de se con
siderar um português de gema. Nascido 
há 56 anos, em Buruntuma, uma terra 
localizada na fronteira leste da Guiné 
Bissau, onde existia um quartel das 

Na Escola Intercultural das 
Profissões e do Desporto 
da Amadora, o Centro 
Novas Oportunidades 
tem certificado imigrantes 
oriundos dos PALOP, 
mas também de outras 
nacionalidades. A Língua 
Portuguesa adquire aqui 
uma importância crucial. 
Mas não só.

antónio CunHa pires

tro pas portuguesas, cumpriu o serviço 
militar até ser ferido, em 1973. Enviado 
para o Hospital Militar de Lisboa, por cá 
ficou até à independência. “Falavam que 
estava bom e voltei para a Guiné, mas 
quando lá cheguei estava tudo ao con
trário”. 

Em 1983 rumou a Bissau, determi
nado em vir para Portugal, apesar de lhe 
oferecerem um lugar na polícia. “Escrevi 
a um amigo que vivia cá e ele mandou 
me a carta de chamada. Fui tentando 
vender o meu gado, mas como sabiam 
que queria vir para cá, ninguém o queria 
comprar, mas lá acabei por conseguir. 
Comprei a passagem e quando cheguei 
não tinha um tostão no bolso”. 

Mas Jaló nasceu com sorte. Uma sorte 
que não enjeita mas atribui ao facto de as 
pessoas gostarem dele por possuir uma 
manifesta bondade e grande confiança 
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na protectora recompensa de Alá. Por 
isso, foi com naturalidade que aceitou o 
convite de um amigo que com ele via
java no avião para se albergar sob o seu 
tecto. Descartando, contudo, a possibili
dade de eternizar esta situação, decidiu 
ir ao quartel da Graça procurar o seu 
antigo comandante. “Tinha servido o 
Exército Português portanto, era natural 
que, estando cá, me desse abrigo. Se no 
tiro éramos portugueses, agora, na hora 
da festa, também queríamos ser. Éramos 
uns quarenta nas mesmas circunstân
cias e conseguimos o que queríamos: a 
nacio nalidade portuguesa”. 

Enquanto esteve no quartel da Graça, 
aproveitou a possibilidade de prosseguir 
estudos na Associação das Forças Ar
madas e concluiu o 6º ano. Trabalhou 
na CP, nas obras, na Fábrica de Loiça 
de Sacavém, mandou vir a mulher, “fiz 
os filhos, alguns dos quais já estão for
mados” e quando abriram inscrições 
para a Câmara Municipal de Lisboa 
conseguiu trabalho naquela autarquia, 
a lavar viaturas. “Durante nove anos 
fiquei lá a lavar camiões e tudo. Mas aí 
dei os meus passos e por onde passo 

Foram lá falar e a dona da escola deixou 
me inscreverme sem pagar e ainda me 
arranjaram os livros. Fui fazer o exame 
à Almirante Reis e quando passei, com 
o contentamento, fui a pé até Alcântara 
para dar a notícia na escola. A seguir, fui 
tirar Pesados”. 

Há muitos anos que Jaló vive no 
concelho da Amadora, no qual se tem 
dedicado a desenvolver trabalho comu
nitário na área desportiva. “Há vinte 
anos que ensino miúdos a jogar, lavo a 
roupa, trato de tudo. Fui eu que iniciei 
o Nani”, informa, com uma pontinha 
discreta de orgulho. “Ser pessoa não é 
fácil e eu digo sempre isso aos miúdos”, 
acrescenta. 

E fruto da sua personalidade e boa 
vontade, continua a fazer bons ami
gos. Um deles, o Presidente da Junta de 
Freguesia da Mina, faloulhe do Centro 
Novas Oportunidades. “Cheguei aqui, e 
estas pessoas deramme toda a força, o 
que é muito importante. Em oito meses 
fiz a Certificação do 9º ano. Só o saber 
é que nos leva lá. É muito importante, 
porque aquilo de que eu tinha medo já 
não tenho. É que, quem passou no 6º 
ano há muitos anos pensa que já não vai 
conseguir. Já viu o que é uma pessoa com 
a 4ª classe e 56 anos estar à frente de um 
computador? Quem gosta de KungFu 
ou Boxe não gosta de lutas. É como eu, 
porque eu sei muito bem como se mata. 
Se houver ensinamento, as pessoas tor

namse sossegadas; se não souberem 
tornamse violentas e dizem que sabem 
o que não sabem.” Agora, António Jaló 
gostava de fazer uma formação em Des
porto, para melhor prosseguir o seu pro
jecto comunitário, mas como esta é ali 
inexistente, ainda não decidiu que outra 
lhe poderá ser útil. Entretanto, vai con
tinuar a ser motorista na autarquia lis
boeta, onde tenciona ficar até completar 
os 65 anos. 

Trocar as voltas ao destino

Com bem menos sorte têm decor
rido os 49 anos de vida de Nelson Hugo 
Folque de Abreu. Não por carência de 
amigos, ou falta de perseverança, mas 
porque o seu percurso foi recheado de 
encruzilhadas promovidas pela His tó
ria. Angolano, mal concluiu o 8º ano foi 
recru tado para as FAPLA (Forças Arma das 
Populares de Libertação de Angola). “Aos 
17 anos já andava com arma”, recorda.  

Preparador de material aeronáu
tico, durante os dez anos em que serviu 
a Força Aérea do MPLA esteve sempre a 
tentar sair, mas “não nos deixavam. Ao 
princí pio nem sabíamos o que estáva
mos a fazer. Muita gente deve ter morrido 
sem fazer a mínima ideia do que estava a 
fazer”.  Quan do por fim lá conseguiu pas
sar à dispo nibilidade, arranjou trabalho 
na empresa de catering de uma refinaria. 
“Tinha  um vencimento em kuanzas, 

nelson abreu

antónio MustaFa jaló

deixo sempre muitos amigos, de forma 
que começaram a insistir para eu tirar 
a carta, é que ‘para engenheiro já não 
dá’ diziam eles. Eu não tinha um tostão 
furado e fui a uma escola de condução 
na Rua Prior do Crato e disse que que
ria tirar a carta, mas não tinha dinheiro. 
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mas recebíamos por fora em dólares. Só 
que um dia, ia de mota e levei com um 
camião  russo que vinha em contramão. 
Parti o fémur e fui para o hospital. Fui 
cavi lhado e ao fim de 15 dias come cei a 
ter febres: tinha uma infecção no osso. 
Ou era evacuado ou cor ta va a perna em 
48 horas.” Conseguiu, por portas e tra
vessas e por ter pertencido às FAPLA, 
uma evacua ção para Portugal. “Saí da lá 
à 1 hora da tarde, acompa nhado por um 
médico, e fui inter nado em Santa Maria 
às 21 horas. Foi a primeira vez que vim 
a Portugal. A minha família vinha, mas 
a mim não deixavam porque podia não 
voltar”. 

Como o pai era português, Nelson 
pôde ter dupla nacionalidade, mas a 
cédula portuguesa teve de a esconder 
bem escondida para que não lha tiras
sem. “Só pude vir porque fui atropela
do por um camião militar.” Por cá, em 
termos de saúde, as coisas também não 
lhe correram muito bem, mas não foi o 
facto de ter ficado sem rótula e deficiente 
para o resto da vida que impediram que 
reinventasse a vida. 

Começou, em 1994, por fazer um cur
so de formação para deficientes, mandou 
vir a mulher e a filha, que a mãe e a irmã 
já tinham vindo, e depois da atribulada 
compra de uma casa ilegal, foilhe atribuí
da uma outra, em Belas, onde vive actual
mente. Fez um curso geral de electrónica 
de nível 2 e, como tinha direito a um está
gio, conseguiu, através de um anúncio, 
ficar a trabalhar na assistência técnica da 
Motorola. Ao fim de oito anos, a empresa 
fechou e ficou no desemprego. “Quando 
estávamos em negociações, vi uma coisa 
no jornal sobre Novas Oportunidades e 
vim, com a mulher, para fa zermos o 9º 
ano. Fiz a Certificação e já me inscrevi no 
12º ano.” Mas, desta vez, Nelson quer 
fazer uma dupla certificação na área de 
Cozinha Nível 3. “Aqui, o Centro está 
muito bem organizado. As pessoas foram 
muito bem escolhidas. Porque uma coisa 
é dar o curso e outra é o acompanhamen
to. Já passei por muitos sítios e aqui, isto 
funciona muito bem.” O futuro é incerto 
e Nelson sabe, melhor que muitos, que há 
que saber dar a volta à vida e ter imagi
nação. Por isso a hotelaria lhe interessa. 
Talvez com um diploma possa regressar 
à sua cidade de Luanda como Chefe de 
Cozinha. É que lá, agora, há mais opor
tunidades. Quem sabe…

FORMANDOS FORMADORES

paula pereira entrou para a escola intercultural com o 11º ano “porque 
sempre quis estudar”. Fez o 12º ano, seguiu para a Faculdade e depois 
regressou, licenciada em psicologia. É técnica de RVCC, conhece o 
concelho, os bairros mais complicados, as populações. 
para Vanessa Soares, formadora dos módulos de Linguagem e 
Comunicação e Cidadania, do básico, o primeiro grande problema é 
linguístico e os três certificados com os quais a Aprender conversou não 
são um exemplo típico do que se passa, pois já tinham um bom domínio 
do português quando ali chegaram. “temos pessoas de países lusófonos 
e de outras nacionalidades. A maioria fala a sua língua de origem em 
casa, como o crioulo. procuramos que mantenham a sua língua, mas 
têm mesmo de desenvolver a competência do português. Um outro 
problema é, por exemplo, um cabo-verdiano que tirou lá o 6º ano e que 
precisa do 9º para trabalhar cá, que é uma situação muito comum. e 
é complicado porque o 6º de lá é muito diferente do nosso. A nível de 
básico procuram muito o RVCC. outros preferem os cursos eFA, porque 
ficam com qualificação profissional.” entre os Centros de emprego e 
Novas  oportunidades existe, segundo esta técnica, uma cooperação 
indispensável. 

igualmente importante é tanto formando como formador serem 
perseverantes. “Às vezes vêm com entusiasmo e depois vão perdendo 
o interesse”, salienta paula. para facilitar, deslocam-se aos bairros 
para fazer RVCC, desde que haja parceiros. tal como já fizeram com 
a alfabetização. “Íamos à noite e éramos extraordinariamente bem 
aceites”, recorda. Complicada é a área das tiC, acrescenta, “há pessoas 
com muitas dificuldades, até em mexer o rato, e não só os mais velhos, 
alguns mais novos também”.
“tudo depende um bocado da motivação e do desejo de autonomia da 
própria pessoa. muitas vezes as pessoas não sabem sequer o que vêm 
aqui fazer. ouviram falar de cursos, mas nem sabem bem. então temos 
de fazer a despistagem, tentar perceber exactamente o que é que as 
pessoas pretendem”, diz paula, para concluir que “vivemos na época 
do multiculturalismo, e temos de nos aceitar como somos”.

                     vanessa soares  e paula pereira
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O “Guia Intercultural de Lisboa” deve ser 
assumido como um guia de auxílio 
à descoberta de uma metrópole cada 

vez mais marcada pela diversidade cultural e 
étnica, elementos que não podem deixar de 
ser interpretados como boas notícias para a 
cidade de Lisboa, uma vez que, historicamente, 
a caracterizaram nos seus momentos de apogeu. 
Contudo, e porque a convivência também se 
aprende, esperase que este guia possa dar uma 
contribuição para o conhecimento mútuo dos 
grupos que fazem de Lisboa a sua casa e, também, 
que estimule o processo de interacção entre estes 
dois fundamentos da interculturalidade. 

Com textos de José Luís de Matos, Jorge 
Malheiros e Ângela Colaço, e fotografia de Cristina 
de Menezes Reis, este guia começa por abordar 
uma perspectiva histórica de gentes e culturas 
na construção da cidade, passando em seguida à 
diversidade cultural na Lisboa contemporânea, 
em que a componente informativa é dada de uma 
forma aliciante e sugestiva.

Sabores e Lazeres, Discotecas, Saúde e Bem
estar estão naturalmente presentes nos roteiros 
temáticos que dão informação sobre talhos e 
mercearias chinesas, indianas e do leste, terapias

orientais, astrologia africana, instituições religiosas 
búlgaras, ucranianas ou alemãs entre outras, não 
descurando a importância do associativismo.

Elaborado pelo Centro Nacional de 
Cultura (CNC), sob o financiamento do Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo 
Intercultural (ACIDI), este roteiro visa promover a 
integração das diferentes etnias e nacionalidades, 
enquanto divulga os principais espaços comerciais, 
lúdicos, culturais ou religiosos que ilustram essa 
diversidade.

O ACIDI, distribui gratuitamente este guia às 
instituições interessadas.

Guia intercultural de Lisboa
Coordenação: Jorge malheiros e teresa tamen
outubro de 2008
Uma edição Centro Nacional de Cultura com 
o apoio do ACIDI, IP e do Ano Europeu para o 
Diálogo Intercultural, 238 pp

www.entreculturas.pt/

O Entreculturas foi criado em 1991, no Ministério 
da Educação, e em Março 2004, foi integrado no Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
(ACIDI), inserindose actualmente no Departamento de 
Apoio ao Associativismo e Diálogo Intercultural. 

Ao longo dos anos, as actividades do Entreculturas 
foram evoluindo no sentido do seu alargamento a 
uma, cada vez maior, diversidade de destinatários, 
correspondendo a um despertar de vários sectores da 
sociedade portuguesa para a necessidade de preparar 
os seus agentes / funcionários para as mudanças no 
público de “utentes”.
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O DVD do filme “Lisboetas” pode ser um 
documento muito útil para debater 
esta nova realidade da sociedade 
portuguesa.

No nosso país houve nos últimos anos uma 
grande alteração em relação ao fluxo migratório. 
Os portugueses durante séculos deixaram o seu 
país para tentarem encontrar melhores condições 
de vida em outros países. Agora a situação alterou
se. São outros povos que procuram em Portugal 
aquilo que nós procurávamos noutras terras. Mas 
porque escolheram Portugal? Será que estamos a 
tratar estas comunidades da mesma forma como 
nós gostaríamos que os nossos emigrantes fossem 
tratados? A chegada destas novas comunidades 
alterou a nossa sociedade? Que houve de positivo e 
de negativo nessa alteração?

“Lisboetas” é um documentário político sobre 
a vaga de imigração que nos últimos anos mudou 
Portugal. O retrato de um momento único em 
que o país e a cidade entraram num processo de 
transformação irreversível. Um filme que rejeita 

o habitual tratamento jornalístico e aborda a 
experiência humana dos imigrantes da grande 
Lisboa de um ponto de vista cinematográfico. Uma 
janela secreta sobre novas realidades: modos de 
vida, mercado de trabalho, direitos, cultos 
religiosos, identidades. Uma viagem a 
uma cidade desconhecida, a lugares 
onde nunca fomos e que estão 
aqui. “Lisboetas” é um retrato por 
dentro. A palavra é dada aos recém 
chegados.

Lisboetas
De SÉRgio tRÉFAUt
DVD eXtRAS: Sobre os lisboetas - Conversa com Sérgio 
tréfaut (15’) - Cenas eliminadas (38’) - Capítulos - trailer - 
DVD-Rom (artigos e dossier de imprensa, fotos)
DVD 9; pAL zona 2; Formato: 1.78:1; ecrã 16/9 
compatível com 4/3; Cor; Duração: 100’; m/12Som 2.0 
Dolby Stereo; Língua original: português, Russo, Romeno, 
Ucraniano, etc.; Legendas: português

Assim, partindo da reflexão sobre a experiência da equipa, temse procurado lançar 
novas linhas de intervenção, diversificandoas (em relação a temáticas, destinatários e 
parceiros).

No seu site, apesar de se encontrar muito direccionado para as escolas pode 
encontrar informação útil quer como formador quer como aluno de um Curso 
EFA:

No sector “Publicações” poderá encontrar descrições de publicações, 
editadas e/ou produzidas pelo Gabinete de Educação e Formação/
Entreculturas e efectuar livremente o download de algumas 
dessas publicações em formato Adobe PDF.

Em Bibliografia pode encontrar 
uma vasta bibliografia sobre a 
intercultaralidade.
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o termo educação não-formal encerra uma boa quantidade de ambiguidades, tensões e 
discordâncias. porquê então insistir no reconhecimento e valorização da educação não-formal? 
porquê renovar um debate que, assente nesta trilogia conceptual – educação formal, não-formal 
e informal – tem já cerca de 40 anos?

OS “TERCEIROS LUGARES 
EDUCATIVOS” E O PAPEL 
INCONTORNÁVEL DA 
EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL

texto de Luís Castanheira Pinto # ilustrações Luís Miguel Castro

E sta expressão da autoria de inácio Nogueira - os ter-
ceiros lugares educativos - sintetiza em muito aquilo 
que está em questão quando falamos da necessi-
dade de reconhecimento e valorização da educação 
não-formal.

Falar de educação não-formal em portugal é para muitos um con-
vite ao reconhecimento da sua realidade e do seu trabalho, para 
outros, um conceito e uma prática distante, irreconhecida. em 
muitos casos, o conceito confunde-se com “aprendizagens fora da 
escola”, negligenciando a dimensão incontornável da intencionali-
dade e da estrutura educativa, pedagógica, intrínseca à educação 
não-formal. outras vezes, a educação não-formal é simplesmente 
entendida como um conjunto animado de jogos e actividades lúdi-
cas, mais ou menos pedagógicas, invariavelmente desanexadas 
de qualquer compromisso educativo sólido, social e culturalmente 
enquadrado, orientado, estruturado e avaliável. 

“Existem, pois, hoje, em Portugal, os Terceiros Lugares 
Educativos e um Terceiro Sector, por excelência locais 

de educação não formal ou informal. Foramse 
aperfeiçoando nas duas últimas décadas, com especial 
incidência nos anos 90, dando respostas organizadas e 
alternativas ao sistema formal de ensino, no âmbito da 
EducaçãoFormação. Recolocaram também a questão 

da participação cívica e introduziram o debate na 
territorialização da educação, desenvolvimento local, 

direitos humanos, solidariedade social e outros” 
(noGueira, 2007:12).
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o que para uns é um universo vasto, heterogéneo e dinâmi-
co de práticas educativas fora do contexto escolar, para outros 
é uma prática metodológica alternativa; o que para uns é um 
programa educativo desenhado e implementado à medida dos 
interesses gover namentais e das agências de desenvolvimento, 
para outros é um movimento de base, quase ideológica, em 
busca de uma nova educação transformadora; o que para uns 
é do domínio da teoria e da investigação, para outros pertence 
à prática e à experiência de terreno; o que para uns pertence a 
agentes educativos certificados, para outros é dos que partici-
pam informalmente, dos aprendentes; o que para uns é incon-
tornavelmente o desafio futuro de uma educação renovada, 
para outros é um termo em desuso, obsoleto.

o termo – educação não-formal – só por si, encerra sem 
dúvidas uma boa quantidade de ambiguidades, tensões e dis-
cordâncias. porquê então insistir no reconhecimento e valori-
zação da educação não-formal? porquê perpetuar o conceito e 
as práticas a ele associadas? porquê renovar um debate que, 
assente nesta trilogia conceptual - educação formal, não-formal 
e informal – tem já cerca de 40 anos?

Porquê, ainda hoje, falar de educação nãoformal?

Da experiência pessoal de cada um dos actores em contexto 
de educação não-formal, haveria certamente um número infinito 
de razões pelas quais seria não apenas pertinente como impre-
scindível falar de educação não-formal hoje. Na maior parte dos 
casos, esgrimir-se-iam neste debate argumentos tão ricos em 
dados empíricos ou científicos, quanto em razões afectivas ou 
emocionais. Há no entanto duas ordens que razão que poderão 
suscitar para além dos habituais fervores, uma chamada para 
a acção e particularmente para a acção política. Justamente, 
porque é de política educativa que se trata quando falamos de 
reconhecimento de educação não-formal.

a) A escola numa encruzilhada

Se é verdade que a “instituição-escola” se tem transformado 
significativamente nos últimos anos - tanto do ponto de vista 
das suas estruturas orgânicas quanto na perspectiva dos curri-
cula e das práticas pedagógicas - é também verdade que essas 

mudanças não têm ainda sido capazes de responder a uma rea-
lidade social e cultural cada vez mais dinâmicas e complexas. 
ou, se quisermos, a escola e as políticas educativas formais a 
ela associadas, têm sentido sérias dificuldades em acompanhar 
o ritmo de transformação dos perfis e identidades dos alunos 
a quem se dirigem, das expectativas das respectivas famílias, 
das competências entendidas como necessárias desenvolver, 
dos dispositivos de ensino e educação à disposição de todos. 
Deste entendimento, vastamente partilhado, à expressão “crise 
da escola”, vai um pequeno salto. Neste panorama, surge fre-
quentemente como principal factor de tensão o papel social-
mente atribuído à escola e aos seus actores, e a relação entre 
estes e a comunidade em que se inserem. Coloca-se a escola 
efectivamente no centro de uma comunidade educativa mais 
ampla? É capaz de desenvolver estratégias efectivas de educa-
ção inclusiva? Consegue a escola transformar (e não reproduzir) 
desigualdades sem se substituir ao papel fulcral da família? 
enfim,  é a escola capaz de promover aprendizagens significati-
vas para todos, sem excepção, ou simplesmente, “a escola só 
ensina aqueles que sabem aprender”1?

As respostas a estas questões não são fáceis nem direc-
tas, bem sabemos. mas serão tanto mais difíceis de respon-
der, quanto mais centrarmos na escola - e na forma escolar - o 
monopólio da educação institucional, das propostas educativas 
intencionais, estruturadas, orientadas e avaliáveis. 

“A escola é, seguramente, a instituição pedagógica mais 
importante entre as que até hoje a sociedade foi capaz 
de criar. Mas (...) a escola ocupa apenas um sector do 
universo educativo; no restante encontramos, por um 

lado, o imenso conjunto de efeitos educativos que 
se adquirem no decurso da vida quotidiana (...), e, 
por outro, o sector heterogéneo, múltiplo e diverso 

(...). a que se convencionou chamar «a educação não 
formal»”(trilla-bernet, 2003:11)

No entanto, o papel quase hegemónico ocupado pela 
“escola ” no discurso das políticas educativas torna difícil 
vislum brar outras propostas e práticas educativas para lá da 
escola.  De alguma forma, apetece partilhar a perspectiva de 
b. Lahire (1999, cit in Cavaco, 2002:20) segundo o qual “... a 

A escola e as políticas educativas formais a ela associadas 
têm sentido sérias dificuldades em acompanhar o ritmo de 
transformação dos perfis e identidades dos alunos a quem 
se dirigem.
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demasiada confiança que se depositou na escola provocou uma 
«cegueira generalizada».”

É importante pois abrir o leque do espectro educativo e 
permear os discursos e as práticas às propostas da educação 
não-formal. para muitos de nós, no terrenos da educação / for-
mação, a educação não-formal surge de facto como um género 
de (último) reservatório de oportunidades de aprendizagem e 
de qualificação para muitos que passam à margem dos siste-
mas formais de ensino. mais, é vista ainda como um laboratório 
vivo e participado de práticas pedagógicas outras, alternativas, 
porventura mais consentâneas com um novo paradigma edu-
cativo; um “paradigma de equilíbrio social (...) que dá ênfase às 
dimensões da educação para a Cidadania, à educação centra-
da na pessoa, à Aprendizagem ao Longo da Vida, em contexto 
interculturais diversos, orientados para a Coesão Social, veicu-
lada através de projectos e percursos pessoais e colectivos” 
(Ambrósio, 2001:18)”.

b) Os desafios da aprendizagem ao longo 
(e em todos os espaços) da vida 

A estratégia de aprendizagem ao longo da vida - e o respec-
tivo paradigma que lhe dá suporte - tem-se tornado nos últimos 
tempos o enquadramento desejado e frequentemente solic-
itado para muitas das práticas educativas para lá da escola. 
Da educação de adultos à educação comunitária, da educação 
permanente à educação popular, passando por todas as “edu-
cações para...”, vários conceitos, práticas, e abordagens à edu-
cação procuram agora o seu lugar neste novo paradigma tão 
oportunamente tornado “memorando” pela Comissão europeia. 
A educação não-formal não é excepção. 

“o que modificou profundamente as tendências 
educativas actuais: a concepção de uma educação 

permanente, e não apenas inical”
(poizat, 2003:31).

Justamente, a oportunidade esperada pelos actores da edu-
cação não-formal aparece inscrita não tanto na dimensão (mais 
conhecida) de lifelong learning, mas sobretudo na ideia de life-
wide learning, também esta inscrita na estratégia de aprendiza-
gem ao longo da vida. por outras palavras, o que esta estratégia 
nos diz é que não apenas aprendemos e devemos promover 
aprendizagens ao longo de toda a vida, como também aprende-
mos e devemos promover aprendizagens em vários domínios da 
nossa vida - formais, não-formais e informais.

Na realidade, o paradigma de aprendizagem ao longo da 
vida e, em particular, a estratégia da Comissão europeia con-
substanciada no seu Memorando de Aprendizagem ao Longo 
da Vida (2000), vieram atribuir à educação não-formal um lugar 
incontornável na construção das políticas de educação e for-
mação no presente e para o futuro. o memorando estabelece 
um consenso alargado sobre o entendimento de que o sistema 
de ensino formal em geral, e a escola em particular, não é, 
por si só, capaz de responder a todos os desafios educativos 
que se configuram nos diferentes contextos sociais, culturais e 
económicos da actualidade. A cooperação entre vários actores 
educativos e a articulação complementar entre a educação for-
mal e não-formal é pois imprescindível.

Se não fossem suficientes estas duas ordens de razão para 
reconhecer e valorizar a importância da educação não-formal, 
restar-nos-ia então o apelo repetido e reforçado de uma série de 
organizações internacionais. 

No seio do Conselho da europa, por exemplo, o debate sobre o 
reconhecimento da educação não-formal é já longo. Desde mea-
dos da década de setenta até hoje, governos, organizações da 
sociedade civil e investigadores têm procurado fórmulas diversas 
para dar resposta à directiva da Assembleia parlamentar:

“A Assembleia reconhece que os sistemas de educação 
formal não conseguem por si só responder aos desafios 

da sociedade moderna e, assim, dá as boas vindas 
ao seu  reforço através de práticas da educação não 

formal. (...) A Assembleia recomenda que os governos 
e as autoridades competentes dos estados membro 

reconheçam a educação não formal como um parceiro 
de facto no processo de educação ao longo da vida e o 

torne acessível a todos” 
(Conselho Europeu, 1999 citado em Rogers, 2004:1).
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Da mesma forma poderíamos citar a UNeSCo e outras agên-
cias das Nações Unidas, a oCDe, o banco mundial e a própria 
Comissão europeia. Não é hoje possível ignorarmos este coro 
sincronizado de actores educativos a nível global: é imperativo 
reinterpretar o sistema e as políticas educativas, integrando por 
direito e valor o papel imprescindível da educação não-formal. 

do reconhecimento das aprendizagens nãoformais à política 
educativa

em portugal, como em muitos outros países, tem ganho 
expres são o reconhecimento das aprendizagens adquiridas em 
contextos não-formais e informais. os processos de RVCC (Reco-
nhe cimento, Validação e Certificação de Competências) são 
disso o emblema político e institucional mais visível. Ainda bem! 
Reco nhecer como válidas e importantes estas aprendizagens é 
um sinal de maturidade cívica, social e política. É não apenas 
uma expressão da mais elementar justiça social, como é sobre-
tudo, uma alavanca fundamental de desenvolvimento humano, 
pessoal e colectivo. esperemos que esta seja uma conquista de 
não retorno.

No entanto, o reconhecimento da educação não-formal não 
pode ficar-se por aqui. Uma coisa é reconhecer as “aprendiza-
gens não-formais”, outra - ainda mais exigente - é reconhecer a 
acção educativa a montante destas aprendizagens: a educação 
não-formal. Como reconhecemos e damos valor à intenciona-
lidade e sentido educativo destas acções? Como valorizamos 
o desenho, a estrutura, a orientação da proposta educativa? 
Como explicitamos a riqueza e aequabilidade da abordagem 
metodológica e pedagógica? Como identificamos e qualificamos 
os agentes educativos em questão? estas são questões para 

as quais não encontraremos seguramente respostas simples 
ou lineares. Justamente, entre outras coisas, porque se tratam 
de territórios ainda muito pouco explorados do ponto de vista 
científico, muito sensíveis do ponto de vista político e muito 
hete rogéneos no que respeita às práticas que os compõem. e 
no entanto, esse é o esforço mais precioso a fazer. tal como é 
dito atrás, nos dias de hoje, é importantíssimo reconhecer, valo-
rizar e dar lugar a um contexto educativo riquíssimo na multipli-
cidade de actores que envolve, extraordinariamente criativo nas 
propostas pedagógicas que apresenta e impressionantemente 
eficaz na motivação dos aprendentes para uma aprendizagem 
significativa e pertinente.

Neste contexto, e invariavelmente, a discussão do reconhe-
cimento da educação não-formal passa (e passará) pelo recon-
hecimento e a qualificação dos agentes nela envolvidos. por 
outras palavras, reconhecer que é importante e tem valor uma 
determinada acção educativa, implica assumir que são minima-
mente qualificados e competentes os respectivos agentes edu-
cativos (formadores, educadores, etc.). e neste sentido, ainda 
muito pouco se tem feito em portugal.

Como nos diz bernadette moran-Aymon, na publicação final 
do projecto mApA, “ainda que muitos agentes não possuam as 
competências profissionais de formadores (o que não os impe-
de de serem bem sucedidos nas actividades de educação não-
-formal!), é necessário que, apesar de tudo, contribuam para a 
sua definição levando-os a participar, de forma activa, no seu 
processo de formação” (mApA, 2007).

para além destas, importa formular outras pistas de acção 
que possam orientar quem se ocupe politicamente destas 
matérias. Já reflectidas na tese de mestrado sobre “educação 
Não-Formal: um contributo para a compreensão do conceito e 

o paradigma de aprendizagem ao longo da 
vida veio atribuir à educação não-formal 
um lugar incontornável na construção 
das políticas de educação e formação no 
presente e para o futuro.
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das práticas em portugal”, ficam as seguintes recomendações 
sobre o que é indispensável para reconhecer e valorizar a edu-
cação não-formal em portugal:
· desenvolver um esforço suplementar de articulação e debate  

aprofundado entre os diversos agentes educativos – formais 
e não-formais – no sentido de enquadrar nas políticas e nas 
práticas educativas o papel incontornável da educação não- 
-formal em portugal. 

· reunir autoridades públicas e políticas, organizações da 
sociedade civil e investigadores, no sentido de criar uma 
agenda política consensuada para o reconhecimento e valo-
rização da educação não-formal em portugal, com vista à 
concretização plena da estratégia de aprendizagem ao longo 
da vida. 

· criar mecanismos de monitorização do processo de recon-
hecimento da educação não-formal em portugal, assegu-
rando o contraste regular entre esse processo em portugal e 
aqueles de outros países da União europeia.

Se alguns de nós investem tanto na valorização e reconhe-
cimento da educação não-formal, não é certamente por ela ser 
já um item de agenda política com retornos garantidos, e mui-
to menos por reunir consensos gratificantes sobre a sua per-
tinência e actualidade. Ao contrário, é ainda com perplexidade 
e deslumbramento que nos confrontamos com um território 
simultaneamente tão rico e ainda tão inexplorado, sobretudo 
em portugal. talvez por isso mesmo – pelas transformações 
pessoais e colectivas operadas, pelas competências desen-
volvidas, pelas aprendizagens redescobertas com prazer, pela 
motivação inesperada para aprender, pelas expressões de 
sentido e significado para a vida, e sobretudo pela forma ainda 
tão discreta, humilde e quase invisível como esta “educação” 
se desen volve – talvez por isso queiramos hoje dar mais voz e 
vez a esses “terceiros lugares educativos”, onde reside segura-
mente um importante reservatório, quase inesgotável, de novas 
utopias, inquietações e alternativas construtivas para fazer face 
aos desafios educativos do nosso tempo.

1 ... disse o menino que abandonou a escola no 6º ano.
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E mbora a maioria dos serviços educativos, nos ensi-
nos básico e secundário e no ensino superior, seja 
da responsabilidade das províncias, o campo da 
educação de adultos caracteriza-se por uma combi-
nação de programas regionais e federais. o Canadá 

gasta cerca de 7% do seu produto interno bruto em educação, 
sendo a oferta de educação e formação bastante diversificada. 

o Canadá é uma nação oficialmente bilingue e multicultural, onde a educação é, em grande parte, 
de jurisdição regional, ao ponto de ser um dos poucos países do mundo sem um ministério de 
educação a nível nacional. em vez disso, há um Conselho de ministros de educação – estabelecido 
em 1967 – que constitui um fórum para os ministros regionais da educação discutirem assuntos 
de interesse mútuo, e representa, à escala internacional, o sector da educação.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO CANADÁ: 

TRADIÇõES HISTÓRICAS, 
SITUAÇÃO ACTUAL E 
CENÁRIOS FUTUROS
texto: Daniel Schugurensky, do Departamento de educação de Adultos e Desenvolvimento Comunitário, 
instituto de estudos de educação de ontário, Universidade de toronto
tradução: Daniela Silveira # ilustrações retiradas do cartaz de 2009 da Semana de educação de Adultos no Quebeque

Num relatório recente, de 2004, a Comissão Canadiana para a 
UNeSCo identificou três desafios-chave no estudo da educação 
de adultos no Canadá: a relação incerta entre os conceitos de 
aprendizagem ao longo da vida e educação de adultos, uma fal-
ta de clareza acerca dos passos a dar uma vez aceite a neces-
sidade de aprendizagem ao longo da vida e a grande variedade 
de aspectos que assume a educação de adultos no Canadá.
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todos os anos e por todo o país, as caixas de correio enchem 
-se   de folhetos e catálogos de milhares de cursos de educação 
contínua, destinados ao desenvolvimento pessoal e profissio-
nal e enviados por quase tantas instituições quanto se possa 
imaginar, desde conselhos escolares, YmCA/YWCA1, igrejas,  
bibliotecas, centros comunitários, organizações não governa-
mentais, sindicatos, empresas privadas e grandes corporações. 
entre os inúmeros fornecedores de serviços de educação de 
adultos, os de maior projecção são as entidades empregado-
ras e as instituições educativas. As instituições de educação 
pública oferecem cerca de três quartos dos programas e de um 
quarto de todos os cursos. As entidades empregadoras organi-
zam um em cada cinco cursos e perto de um terço dos cursos 
relacionados com o emprego. Frequentemente, os empregado-
res providenciam diversas formas de apoio: pagam propinas e 
tutorado a 55% dos empregados registados num programa e 
a 85% dos inscritos num curso. também pagam  os materiais 
e oferecem licenças pagas e disponibilizam instala ções a um 
grande número de formandos. A formação em sala de aula é 
ainda o método dominante, adoptado por todos os organizado-
res de cursos, embora as novas tecnologias de aprendizagem 
– tal como a internet – estejam a ser cada vez mais utilizadas 
pelos estudantes2. Como parte dos programas de apoio à imi-
gração, o governo canadiano disponibiliza, de forma gratuita, 
programas de instrução linguística, em francês e em inglês, 
para os adultos recém-chegados.

em termos de tendências de participação, a mais recente 
pesquisa internacional sobre Literacia e Conhecimentos dos 
Adultos (ALSS) indica que 49% da população adulta do Cana-
dá se tinha inscrito numa ou mais formas organizadas de edu-
cação e formação de adultos, incluindo programas, cursos, 
workshops, seminários e outras ofertas educativas, em dado 
momento durante o ano lectivo. As pessoas com níveis mais 
baixos de literacia, salários mais baixos e níveis educativos 
mais baixos eram as que apresentavam menores probabilida-
des de participação nas ofertas de educação de adultos. por 
outro lado, quanto mais alto for o nível educacional dos res-
pectivos pais, maiores são as probabilidades dos indivíduos 
par ticiparem em educação e formação de adultos. os respon-

dentes nascidos no Canadá tinham mais probabilidades de par-
ticipar em educação e formação de adultos do que os imigran-
tes. As pessoas mais jovens participavam com mais frequência 
na educação e formação de adultos. As taxas de participação 
entre homens e mulheres eram praticamente iguais (oCDe e 
estatística Canadiana 2005).

Se, para além dos programas de educação de adultos, con-
siderarmos também a educação informal intencional, mais de 
80% dos adultos canadianos dizem ter passado, em média, 
mais de 12 horas por semana em actividades de aprendiza-
gem informal intencional, relacionadas com emprego, tarefas 
domés ticas, trabalho voluntário comunitário e/ou outros inte-
resses gerais. A filiação num sindicato tem um impacto significa-
tivo sobre o nível de participação dos trabalhadores assalaria-
dos, tanto na educação formal como na aprendizagem informal. 
por exemplo, os trabalhadores sindicalizados têm entre 25 e 
89% mais probabilidades de participar em programas de apren-
dizagem certificados do que os colegas não sindicalizados.3

embora entre os educadores de adultos canadianos não 
haja uma definição universalmente aceite de educação de 
adultos, a maioria deles adopta a longa definição da UNeSCo, 
aprovada em 1976. em termos práticos, a educação de adultos 
no Canadá é, geralmente, entendida como um sector que inclui 
todos os programas educativos para adultos, que estão fora do 
sistema educacional pós-secundário. isto engloba uma grande 
diversidade de programas, tais como literacia, educação bási-
ca de adultos, aquisição de uma segunda língua, programas 
de aprendizagem, workshops, aprendizagem no local de traba-
lho e uma enorme variedade de cursos de curta duração, que 
cobrem  quase todas as áreas possíveis de actividade humana. 
No Cana dá anglófono, os termos mais frequentemente utiliza-
dos são educação de adultos, educação contínua, educação 
ao longo da vida e educação vocacional. o termo “andragogia” 
(popularizado por malcolm Knowles nos anos setenta) é mais 
comum no Canadá francófono, ao ponto de a Universidade de 
montreal ter o seu Departamento de psicopedagogia e Andrago-
gia. em alguns casos, a educação de adultos é conceptualizada 
como um campo estreitamente associado ao do desenvolvi-
mento comunitário. por exemplo, a Universidade de toronto 
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tem um programa de pós-graduação em educação de Adultos e 
Desenvolvimento Comunitário.

Alguns aspectos chave da educação de adultos no Canadá

examinando a história dos últimos cem anos da educação 
de adultos no Canadá, podem identificar-se várias iniciativas 
históricas e inovadoras. entre elas, encontram-se os institutos 
de mulheres (1897), a Universidade Frontier (1899), a Comis-
são de planeamento Conjunto (1947), a Comissão Nacional de 
Cinema (1939) e a experiência do ‘Desafio para a mudança’, na 
ilha do Fogo, na terranova (1967). olhando para essa história 
e para os desenvolvimentos subsequentes, destacam-se, pelo 
menos, quatro características:
1. Ligações muito próximas com movimentos sociais locais;
2. Um papel activo no movimento internacional de educação 

de adultos;
3. parcerias criativas com o estado em programas inovadores 

de grande escala, que promovem a cidadania democrática;
4. Uma atenção especial para com as populações imigrantes.

em primeiro lugar, o campo da educação de adultos no Canadá  
tem sido visto tradicionalmente (embora não de forma exclusiva) 
quer como um movimento social de direito próprio, quer como 
um importante contributo para o avanço de movimentos sociais 
progressistas. entre os muitos projectos de educação de adultos 
ligados aos movimentos sociais, a iniciativa mais importante e 
influente desenvolvida no Canadá foi, provavelmente, o movimen-
to Antigonish. este movimento começou, oficialmente, em 1928, 
como um modesto projecto de extensão da Universidade de S. 
Francisco Xavier, coordenado pelos Reverendos moses Coady e 
Jimmy tompkins, ambos fazendo parte da tradição do ‘evangelho 
social’ dentro da igreja Católica (o equivalente canadiano da teo-
logia da libertação latino-americana). o projecto estava baseado 
em Antigonish, Nova escócia, uma das regiões mais pobres do 
país, numa época de profunda recessão económica e de altas 
taxas de desemprego. em breve, a região assistiu ao desenvol-
vimento de centenas de cooperativas, mutualidades de crédito, 

A formação em sala de aula é ainda o método 
dominante, adoptado por todos os organizadores 
de cursos, embora as novas tecnologias de 
aprendizagem – tal como a internet – estejam a 
ser cada vez mais utilizadas pelos estudantes
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círculos de estudo, jornais comunitários e materiais educativos. 
pode atribuir-se o sucesso do movimento Antigonish à forma 
como os seus membros souberam combinar, de forma criativa, 
os princípios e práticas da educação de adultos com os princí-
pios e práticas do movimento cooperativo. Hoje, as lições reti-
radas da experiência do movimento Antigonish são transmitidas 
às gerações mais novas de educadores de adultos pelo pessoal 
e voluntários do instituto Coady, localizado em Antigonish, Nova 
escócia. Juntamente com as alianças tradicionais com sindicatos 
e cooperativas, o movimento canadiano de educação de adultos 
estabeleceu, recentemente, alianças com outros movimentos 
sociais,  tais como o ambientalismo e o feminismo.

em segundo lugar, o Canadá deu alguns contributos impor-
tantes para o movimento internacional de educação de adultos. 
o educador de adultos canadiano Robby Kidd, por exemplo, 
teve um papel preponderante nas actividades da UNeSCo, no 
final dos anos cinquenta, assim como na criação do Conselho 
internacional de educação de Adultos (iCAe), em 1972. o suces-
sor de Robby Kidd no iCAe, budd Hall4, e o educador popular 
do Quebeque, paul bélanger, desempenharam ambos um papel 
crucial para garantir a sobrevivência do iCAe e a vitalidade das 
suas organizações regionais durante as décadas seguintes, e 
apoiaram a publicação do jornal deste Conselho, Convergence, 
entre outros esforços de comunicação. Kidd, bélanger e Hall 
também ajudaram a disseminar as abordagens de educação 
popular e as metodologias de investigação-acção participativa, 
por todo o mundo. Durante a década de noventa, paul bélanger 
desempenhou um importante papel graças à sua posição na 
UNeSCo5, ao assegurar a inclusão de organizações não gover-
namentais na Quinta Conferência internacional de educação 
de Adultos6, que teve lugar em Hamburgo, em 1997. De igual 
modo, vários centros canadianos de educação de adultos, como 
o Centro de educação transformadora de toronto7, têm traba-
lhado internacionalmente, numa colaboração próxima com gru-
pos afins, como a rede dos institutos paulo Freire, espalhados 
pelo mundo, e em iniciativas progressistas internacionais, como 
o Fórum Social mundial e o Fórum mundial de educação.

em terceiro lugar, o movimento canadiano de educação de 
adultos tem sabido, ao longo da sua história, construir parce-

em termos práticos, a educação de adultos 
no Canadá é, geralmente, entendida como 
um sector que inclui todos os programas 
educativos para adultos, que estão fora do 
sistema educacional pós-secundário. 



rias inovadoras com o estado, visando a concepção e imple-
mentação de programas que promovam o desenvolvimento de 
uma cida dania informada, crítica e engajada. Um dos contribu-
tos mais interessantes neste aspecto foi o Fórum Nacional da 
Rádio  Rural,  que começou em 1941, como um projecto conjun-
to da Associação Canadiana de educação de Adultos (CAAe) e 
da Corporação Canadiana de emissão (CbC)8. este processo 
evoluiu para o Fórum de Cidadãos, tendo continuado durante 
mais duas décadas na televisão nacional. o Fórum de Cidadãos 
consistia numa emissão semanal que analisava, sob diferentes 
perspectivas, tópicos controversos. os temas eram abordados 
através da colocação de uma questão motivadora e da apre-
sentação de argumentos contrastantes, a fim de gerar uma 
discussão informada e equilibrada. Depois da emissão, os gru-
pos locais deliberavam sobre o tópico, assistidos por um guia 
de debate,  produzido pela educadora de adultos isabel Wilson 
e distribuído antecipadamente. entre as centenas de temas 
assim  apresentados para deliberação estavam os prós e os con-
tras da censura, do profissionalismo no desporto, da educação 
religiosa nas escolas públicas, das greves, da necessidade de 
disciplinar a juventude, da educação progressista, da política 
de imigração, do planeamento centralizado, do envolvimento 
político dos sindicatos e da obrigatoriedade de tratamento para 
os alcoólicos. Actualmente, a tradição do Fórum de Cidadãos 
no Canadá continua por via das Assembleias Regionais de Cida-
dãos para a reforma eleitoral. Nestas assembleias, cidadãos 
escolhidos ao acaso, representando diferentes estatutos socio 
-económicos e ocupações, encontram-se regularmente, duran-
te quase um ano, para avaliar o actual sistema eleitoral, saber 
mais sobre alternativas implementadas em outras jurisdições, 
deliberar sobre as forças e fraquezas de cada uma delas e 
elabo rar uma proposta que possa ser aceite ou rejeitada pelo 
conjunto dos cidadãos em referendo regional.

em quarto lugar, desde a segunda metade do século XiX, o 
Canadá vem adoptando políticas que promoveram o acolhimen-
to aos recém-chegados e atraíram imigrantes de todos os conti-
nentes. No entanto, nos últimos vinte anos, deu-se um aumento 
dramático das taxas de imigração, quando chegaram ao Cana-
dá mais de duzentos mil novos imigrantes por ano. Só entre 

1991 e 2001, o Canadá recebeu um total de 2,2 milhões de imi-
grantes e refugiados, o que constituiu o maior fluxo imigratório 
de qualquer período da sua história (estatística Canadá 2003). 
Actualmente, mais de 18% da população canadiana nasceu 
no estrangeiro, uma proporção inferior apenas à da Austrália 
(onde 22% nasceram no estrangeiro) e certamente mais eleva-
da que a dos estados Unidos, onde esta percentagem é de 11%. 
Nos últimos cem anos, a educação de adultos no Canadá tem 
dado resposta a esta imigração em massa, oferecendo uma 
variedade de serviços e programas que visam uma integração 
bem suce dida dos recém-chegados na vida económica, social e 
polí tica da sociedade anfitriã. Historicamente, a maioria destes 
programas concentrou-se na formação linguística e na integra-
ção económica. em 1971, o Canadá tornou-se o primeiro país 
do mundo a adoptar uma política oficial de multiculturalismo. 
esta política inspirou programas e serviços de apoio a associa-
ções étnicas e culturais e de ajuda aos indivíduos, tendo em 
vista supe rar as barreiras à sua total participação na sociedade 
cana diana. em 1982, a Carta de Direitos e Liberdades reco-
nheceu o Canadá como um estado constitucional multicultural. 
Hoje, uma multiplicidade de agências de educação de adultos 
fornece um leque muito vasto e variado de serviços e progra-
mas, para os novos imigrantes.

Considerações finais

Num relatório recente sobre educação de adultos no Cana-
dá, a organização de Cooperação e Desenvolvimento económi-
co (oCDe) observou que:

o Canadá tem muitos programas de que pode orgulhar-se 
e muitos modelos em educação de adultos que são fonte de 
inspiração para as entidades formadoras, tanto no Canadá 
como noutros países. A enorme dimensão do país, as variações 
entre  províncias e a presença de iniciativas regionais e federais 
demons tram que este país possui um vasto capital de experiên-
cias e de inovação. (oCDe 2002, 8).

Ao mesmo tempo, nas últimas décadas, o campo da 
educação  de adultos no Canadá, tal como em muitas outras 
partes  do mundo, foi afectado pelos ventos convergentes do 
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neo-conservadorismo  e do neo-liberalismo9. esta tendência 
produziu vários impactos inter-relacionados. primeiro, provocou 
cortes orçamentais significativos no sector, com a eliminação de 
muitos programas e a privatização de serviços. Segundo, “afu-
nilou” os debates sociais, políticos e económicos, colocando o 
foco na eficiência de custos, em estratégias de recompensa e 
castigo e nos mecanismos de controlo que apenas medem cer-
tos resultados. terceiro, fez o relógio andar para trás várias déca-
das, no que diz respeito a vantagens sociais, direitos e cidadania. 
Quarto, esta tendência marginalizou as tradições humanistas e 
emancipadoras na educação de adultos, colocando a ênfase no 
desenvolvimento de competências e na formação profissional. 
em último lugar, mas não de menor importância, seja a nível do 
discurso ou da concepção e implementação de políticas, ocorreu 
uma transferência de responsabilidades – mas não dos recursos 
necessários – para níveis inferiores do governo e para os alunos 
individualmente considerados, com uma concomitante demissão 
de responsabilidades por parte do estado, em relação à oferta de 
oportunidades educativas para os cidadãos mais vulneráveis. Na 
verdade, o relatório oficial canadiano para a CoNFiNteA Vi (a ter 
lugar no brasil, em 2009) observa que o primeiro desafio a ser 
abordado pela educação de adultos no Canadá, nas próximas 
décadas, será chegar às pessoas mais necessitadas de oportuni-
dades educativas, mas que permanecem sub-representadas nos 
programas oferecidos e, consequentemente, na força de trabalho 
e na sociedade. entre esses grupos estão os aborígenes, os imi-
grantes, os trabalhadores mais velhos, os adultos com rendimen-
tos mais baixos, os portadores de deficiência e as pessoas que 
possuem baixos níveis de escolaridade (Conselho de ministros 
da educação, Canadá 2008).

Face a este contexto, confrontam-se num futuro próximo dois 
grandes cenários da educação de adultos no Canadá. Um dos 
cenários é a continuação da orientação neoliberal, com mais 
cortes orçamentais, privatização de serviços, encerramento de 
programas que não estejam alinhados com o mercado e o cres-
cimento de programas destinados às classes média e alta. o 
outro cenário possível é um regresso à tradição social-demo-
crata do estado canadiano, com expansão de programas e um 
equilíbrio entre objectivos económicos e sociais. No primeiro  

cenário, caracterizado por mais capitalismo de mercado, a edu-
cação de adultos irá certamente concentrar-se na formação 
e reciclagem da força de trabalho e na promoção do espírito 
empresarial. No segundo cenário, caracterizado por uma maior 
democracia e igualdade de oportunidades, o sector humanista 
e progressista da educação de adultos terá maiores probabilida-
des de gerar parcerias interessantes e inovadoras com o estado 
e a sociedade civil. em ambos os cenários, o sector radical da 
educação de adultos deverá continuar o trabalho conjunto com 
os movimentos sociais e as organizações de base.

Outono de 2008

Daniel Schugurensky é o coordenador do programa de 
pós-graduação de educação de Adultos e Desenvolvimento 
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da Universidade de toronto. Actualmente, as suas áreas de in-
vestigação incluem as dimensões pedagógicas da democracia 
participativa, a aprendizagem nos movimentos sociais e parti-
cipação cívica de imigrantes.
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Nos últimos cem anos, a educação de adultos no Canadá tem dado 
resposta à  imigração em massa, oferecendo uma variedade de serviços 
e programas que visam uma integração bem sucedida dos recém-
chegados na vida económica, social e política da sociedade anfitriã. 
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SOLFEJAR 
AOS 70. 
POR QUE NÃO?

em palmela, a SoCieDADe FiLARmóNiCA HUmANitáRiA reúne crianças, jovens 
e adultos para aprender música e tocar na banda. A experiência tem vindo a 
resultar há 144 anos.

texto Cristina Portella  # Fotografias Miguel Baltazar

é 
comum afirmar-se que qualquer pessoa que goste de música e quei-
ra aprender um instrumento poderá  fazê-lo sem limite de idade. Será 
mesmo verdade? Que características possui o ensino de música para 
adultos? para obter algumas pistas sobre estes assuntos,  conversa-
mos com José Condinho, clarinetista amador e professor da escola de 

música da banda da Sociedade  Filarmónica Humanitária de palmela. ouvimos 
também Fernando borgia que, aos 71 anos, ingressou no Conservatório Regional 
de palmela, e Jorge oliveira, militar na reserva que toca tuba na banda.

O medo de começar

“A experiência que tenho diz-me o seguinte: em termos meto dológicos, faze-
mos os adultos passar pelos mesmos passos, pela mesma sequência de conteú-
dos e de aprendizagens que um jovem. o saber pegar num instrumento, o saber 
soprar, no caso dos instrumentistas de sopro, o saber estar atento a um som de 
qualidade e construir esse som”, explica José Condinho. 

ele conta-nos que muitos pedagogos, entre os quais o investigador norte-ame-
ricano edwin gordon, afirmam que a aptidão musical só se desenvolve até aos 9, 
10 anos, e que a partir daí tudo o que conseguimos é desenvolver capacidades 
de realização face ao nível de aptidão atingido. “Um adulto pode, devido à persis-
tência, galgar algumas etapas mais depressa, embora depois não consiga atingir 
outros níveis de realização. o que é  natural, porque os adultos têm uma vida esta-
belecida. para uma criança que comece a aprender, a música poderá ou não ser 
um projecto profissional; para um adulto é sempre um  hobby.” 

mas, como toda a regra tem excepção, Condinho lembra o caso do trompe-
tista francês maurice André, que começou a aprender música aos 27 anos e se 
tornou um dos melhores trompetistas do mundo nas décadas de 50 e 60. “isso 
quer  dizer que os tais níveis de aptidão ficaram lá. Conheço muita gente que não 
é músico e nunca estudou música, mas que tem um alto potencial musical. Sabe 
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cantar afinadamente ou, quando está a ouvir uma canção, mar-
ca o ritmo com desenvoltura. Vê-se logo a capacidade que teria 
se estudasse música.” 

outra característica da aprendizagem musical na idade adul-
ta seria o medo de se tornar um principiante novamente. “o 
adulto é menos tolerante perante um erro”, refere Condinho. 
por ter mais consciência do processo de aprendizagem que 
está a ser ministrado, consegue respostas mais imediatas – ou, 
ao fim de pouco tempo, abandona tudo. “Há muita gente que 
acaba por desistir por sentir que há ali pressupostos de apren-
dizagem que se tornam demasiado enfadonhos, e as pessoas 
não estão habituadas a este tipo de disciplina.”

Doente da música

entre os que não desistiram, motivado pela curiosidade em 
desvendar o que chama “segredos da música”, está o ferro-
viário reformado Fernando borgia, hoje com 77 anos. matricu-
lou-se no Conservatório Regional de palmela, onde frequenta 
o 8º grau, para aprender formação musical, análise e técnica 
de composição, entre outras disciplinas. “eu tenho o bicho da 
música”, confessa. tudo começou quando, ainda criança, ouvia 

o pai, um “músico famoso”, tocar saxofone contralto; o tio-avô, 
manuel borgia, fora um dos fundadores da banda de Vale de 
Cambra. “penso que é uma doença de família, e não tem cura”, 
diagnostica. 

Com todos esses antecedentes familiares, borgia  iniciou-se 
cedo na música. Com 13 anos começou a aprender a tocar 
flautim, ou piccolo como chamam os italianos, e depois passou 
para o clarinete. Até aos 25 anos integrava uma filarmónica, 
idade em que interrompeu as suas actividades musicais devido 
à morte da mãe e às exigências profissionais na Cp. Só aos 55 
anos – portanto, 30 anos depois –, é que resolveu reatar com a 
música, desta vez num coral. “minha esposa também gostava 
da música e aparece-me a dizer: ‘Sabes de uma coisa, eu vou 
cantar para o coral dos Loureiros’. pensei: ‘eu também quero 
ir’.” Nos “Loureiros”, isto é, no Coral da Sociedade Filarmónica 
palmelense “os Loureiros”, os dois estiveram 20 anos.

borgia faz questão de esclarecer que nunca necessitou da 
música para complementar salário ou pensão – pelo contrário, 
para dedicar-se a ela teve de despender centenas de valiosos 
“contos”. Não se arrepende. “tenho dado o tempo muito bem 
empregado”, avalia. porque, em vez de ir para o banco do café ou 
do jardim, dedica-se à música, “que é uma coisa que eu  adoro”.

Fernando borGia
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Tocar na banda

Nem todos se aproximam da música, como Fernando borgia, 
para descobrir como se formam acordes e achar o tom. “Há 
adultos que vêm para a escola de música porque querem tocar 
na banda”, conta José Condinho. Nesses casos, continua ele, 
influenciariam também factores extra-musicais, como a bus-
ca por um espaço social e de lazer. “existem vários tipos de 
 motivações: aparece o adulto que, quando era miúdo, tocou um 
instrumento ou em alguma banda e pretende reactivar este tipo 
de conhecimento e o prazer de poder tocar num grupo, como 
um hobby. mas há também aqueles que gostariam de ter expe-
rimentado esta chama e nunca tiveram oportunidade.”

Algumas pessoas inscrevem-se na escola de música da 
banda para tocar determinado instrumento, enquanto outras 
fazem-no para tocar o instrumento que a banda necessita. “A 
diferença fundamental, entre adultos e não-adultos, na motiva-
ção em querer vir para a escola de música da banda, é que 
muitas vezes os miúdos vêm numa perspectiva de aprender um 
instrumento, numa de curiosidade, mas não pensaram muito 
bem o que é a banda. Há outros casos em que os miúdos são 
de famílias que fazem parte da sociedade, e isso se torna uma 

herança cultural. enquanto os adultos, quando vêm, já sabem 
perfeitamente que toda a lógica de aprendizagem, de ensino, 
de prática instrumental está direccionada desde o princípio 
para a banda.”

   
Do triatlo à tuba

este foi exactamente o caso de Jorge oliveira. De família 
“com poucas possibilidades”, nunca teve oportunidade de 
estudar  música, apesar da vontade de aprender guitarra. No 
exército, dedicou-se ao desporto e participou de competições 
de triatlo de alto rendimento. o interesse pela música reapare-
ceu quando a filha, aos 5 anos – hoje com 18 – entrou na escola 
de música da banda. 

Só bem mais tarde, há cerca de dois anos, é que ele resolveu 
seguir os passos da menina. “eu queria muito tocar na banda, e 
fiz o curso para isso.” No início, como conta, tudo não passava de 
uma brincadeira: “A minha esposa é funcionária do conservatório 
da Sociedade Filarmónica Humanitária e dançarina das danças 
sevilhanas. e eu vinha aqui à espera dela. Aí pensei em entrar 
para a música. Foi uma brincadeira da qual cada vez gosto mais”.

oliveira toca saxofone na banda, mas na escola de música 

ensaio da banda



JOSÉ CONDINHO entende de 
banda. Afinal, foi com apenas 6 
anos que ingressou na Escola de 
Música da Sociedade Filarmónica 
Humanitária para aprender solfejo 
e, com 9, já integrava a banda com 
o seu clarinete. Ainda hoje toca por 
lá, além de realizar muitas outras 
actividades na área da música, 
como professor, compositor e 
arranjador. Ele reconhece que 
as bandas filarmónicas já não 
cumprem a mesma função 
desempenhada no passado, mas 
observa que ainda exercem um 
grande fascínio entre os músicos, 
muitos deles profissionais.  
“As bandas filarmónicas tiveram – e 
actualmente não têm tanto – um 
papel de divulgar determinado 
repertório da música erudita junto 
às camadas populares, através de 
arranjos feitos especificamente para 

este tipo de agrupamento”, explica 
ele. As apresentações eram feitas 
nas festas populares e religiosas e 
terminavam com um despique entre 
duas bandas. “Uma tocava uma 
abertura, a outra respondia com 
outra de um compositor conhecido 
da música clássica composta para 
orquestras sinfónicas.”
Em Portugal, as bandas continuam 
a fazer imensos concertos na altura 
do Verão, nas regiões Norte e 
Centro, essencialmente em festas 
religiosas, com os tais despiques 
com outra banda, mas há bandas 
que já largaram completamente este 
modelo. Abandonaram o coreto, 
as ruas, os desfiles e as marchas 
para dedicaremse principalmente 
aos concertos de sala e a tocar 
repertório original para banda. 
As duas bandas de Palmela são 
um exemplo disso. “Actualmente 

anda muito na moda tocar temas 
de musicais, como ‘O fantasma da 
Ópera’, ‘West Side Story’ ou ‘Jesus 
Cristo Superstar’.” 
A Banda da Sociedade Filarmónica 
Humanitária foi fundada em 1864, 
de uma dissidência da Sociedade 
Filarmónica “Os Loureiros”. É uma 
banda amadora, com cerca de 
50 componentes, na sua maioria 
jovens. Músicos com mais de 30 
anos são minoria, especialmente 
mulheres. “Mulheres acima dos 
30 anos nas bandas portuguesas 
é muito difícil.” Além de uma 
composição mais jovem, a banda é 
formada por músicos com formação 
académica, isto é, de conservatório. 
E esta característica, explica 
Condinho, pode ser um problema. 
“Porque a estrutura da banda, por 
mais profissionais de formação que 
lá tenha, é amadora.”

Dos coretos às salas de concerto
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aprendeu tuba. “A vontade de participar na banda sobrepôs-se 
à escolha do instrumento. Sinto-me nas nuvens.” para dar os 
primeiros passos na tuba levou seis meses, mas para dominar o 
instrumento admite precisar de “mais um tempinho”. “tenho de 
ter bastante disciplina para aprender um instrumento na minha 
idade, mas como militar estou habituado a isto.” 

Só não estava habituado à variedade de estilos com os 
quais teria de conviver na escola e no repertório da banda. 
em pequeno, na sua casa, só entrava fado – e mais música 
nenhuma. “Agora eu consigo ouvir e perceber qualquer tipo de 
música”, garante. “Sou tão bom ouvinte de hard rock quanto 
de clássica.”

Auditores de música

“A aprendizagem que nestas idades estas pessoas estabele-
cem com a música contribui para a sua formação como audito-
res de música”, analisa José Condinho. ele explica que, quando 
se começa a tocar, a percepção do fenómeno musical, mesmo 
sob o ponto de vista da audição, muda, e por vezes muda radi-
calmente. “Depois de começar a tocar passamos a estar mais 
receptivos a estilos musicais de que anteriormente não gostá-
vamos.” 

“A música” – reflecte Condinho – “tem por vezes um compo-
nente não racional, às vezes eu próprio sou confrontado com isso. 
por exemplo: tenho consciência que não gosto de uma determina-
da música, mas, por qualquer razão, uma ou duas frases dessa 
música andam na minha cabeça o dia inteiro. Às vezes acontece o 
contrário: gosta-se da música, mas não se pensa nela.” 

Sobre a importância da música na vida das pessoas, Con-
dinho afirma que é uma questão muito subjectiva. “Se alguns 
têm um puro propósito de ouvir música por uma necessidade 
de lazer, há o grupo para quem o ouvir música, o tocar músi-
ca representa muito. tanto pela necessidade de desenvolver 
o lado sentimental, quanto o da descoberta das sensações, o 
que acaba por ser importante por motivos de afirmação de suas 
personalidades.” 

talvez Fernando borgia seja um exemplo deste segundo gru-
po. “gosto de ouvir, só tenho um piano e um órgão electróni-
co em casa, mas tenho muitas gravações da estação francesa 
mezzo, que apresenta grandes maestros e grandes orquestras. 
Sou um doente da música”, repete. Recentemente, o ex-ferrovi-
ário foi convidado a compor um hino ao pinhal Novo, vila onde 
nasceu. “Já tenho o hino escrito e o poema feito. isso satisfaz-
me porque há alguém que acredita na minha capacidade para 
fazer estas coisas.”

jorGe oliveira ensaio da banda
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A União Europeia representa, como afirma a autora, 
uma das formas institucionais mais avançadas 
de estratégia de globalização a que assistimos, 

abrangendo um vasto campo de intervenção e assumindo 
um papel cada vez mais activo na área das políticas sociais.

Nesta obra procurase analisar alguns dos fenómenos 
que, no campo da educação, podem ser associados ao 
processo de integração europeia, considerando que “a 
europeização da educação ocorre como um 
elemento de uma mais ampla globalização da 
educação”.

Em primeiro lugar, énos proporcionada 
uma viagem cronologicamente organizada 
pelos percursos de construção das políticas de 
educação e formação no espaço europeu, entre 
1957/71 e 2006, que nos permite compreender o 
modo como a educação tem sido considerada e 
definida no contexto comunitário e as possíveis 
implicações desse processo nos sistemas de 
ensino dos Estadosmembros.

Alguns campos específicos de reflexão 
são propostos por Fátima Antunes, para se 
questionar e nos questionarmos sobre o papel 
que a Aprendizagem ao Longo da Vida, através dos seus 
diversos eixos de intervenção, desempenha na construção 
de um novo modelo de sociedade e de economia em que 
a individualização, a competitividade e o reconhecimento 
da qualidade das qualificações estarão em linha com a 
construção, na UE, de um mercado interno de serviços, em 
consonância com o Acordo Geral de Comércio de Serviços 
e, portanto, ao serviço de um novo regime de acumulação 

liberto das regulações impostas pela negociação política e 
pelas convenções colectivas.

Desses campos saliento quatro: (i) o Processo de 
Bolonha ou a obrigatoriedade de submissão dos actores 
nacionais a decisões supranacionais de Estadoemrede; 
(ii) as relações educaçãotrabalho, a centralidade que lhes 
é atribuída na formação do capital humano e social e o 
debate em torno do movimento das competências; (iii)

o processo de definição do Regime Jurídico da 
Habilitação profissional para a Docência e a sua 
relação como Método Aberto de Coordenação, 
o Programa Educação e Formação 2010 e os 
Processos de Bolonha e Copenhaga, e; (iv) os 
sentido(s) da Aprendizagem ao Longo da Vida 
na UE e em Portugal e as suas relações com a 
construção do Espaço Europeu de Educação.

Mesmo não subscrevendo na íntegra as teses 
defendidas pela autora, considero que a leitura 
desta obra constitui um excelente instrumento 
de reflexão crítica sobre muitos dos movimentos 
a que assistimos hoje, no interior dos sistemas 
de educação e formação, sendo que “... este é 
um tempo de transição em que se afirmam, 

negoceiam e digladiam processos, projectos e percursos 
de construção de uma nova ordem educacional mundial 
e novos modelos educativos mundiais de que a educação/
aprendizagem ao longo da vida é um dos eixos e pode 
revelarse um analisador e um catalisador de horizontes 
prováveis e possíveis em negociação.”

ANA MARIA CANELAS, MARçO 2009

A Nova Ordem Educacional, 
Espaço Europeu de Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida
Fátima Antunes, 2008
Almedina – Colecção de Ciências da Educação e Pedagogia, 206 pp

A Utilizar os hospitais como 
novos espaços de Educação/
Formação ao Longo da Vida

tratase já de um lugar comum para 
os jovens doentes internados. No 
entanto, é em vão que se procurará 
uma formação estruturada, nos 
hospitais europeus, em benefício 
dos doentes adultos hospitalizados 
por períodos de longa duração. 
educação informal no interior dos 
hospitais pode gerar uma enorme 
valia e assumir grande significado 
para pessoas doentes. O Projecto 

“eHospital” promove, entre actores 
dos sistemas de educação e de saúde, 
a ideia de oferecerem conjuntamente 
oportunidades de aprendizagem 
informais e apoiadas em computador 
para doentes prolongados internados 
em hospitais. Como demonstração 
da potencial diversidade das ofertas 
informais de educaçãoformação 
neste domínio, foram desenvolvidas 
e acompanhadas sete experiências 
diferentes para outros tantos 
grupos de doentes 
internados:

 Orientação para o emprego, 
para jovens adultos cujo processo 
de selecção da carreira escolar e 
profissional terá sido afectado 
devido a cirurgia neurológica, 
doenças cardíacas ou tratamento de 
hemodiálise.

 Competências digitais para 
reentrada no mercado de trabalho, 
para doentes com danos na 
espinalmedula.

 Gestão de informação para 
doentes com afecções pulmonares.

 Desenvolvimento de 

eHospital
www.ehospitalproject.net/
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NOTÍCIAS

É um direito dos adultos receber uma 
educação completa e permanente 
que lhes permita adaptarse às 

constantes mudanças da sociedade, tais 
como a transformação do mundo do 
trabalho, o acesso às novas tecnologias, 
a ocupação criativa dos tempos livres, 
a formação para inserção profissional. 
Essa educação deve reforçar a auto
estima, a comunicação, a tolerância, 
o respeito pela diferença e a mudança 
social a partir do desenvolvimento do 
pensamento crítico. A educaçãoformação 
de adultos em Portugal vive actualmente 
um período inédito. Os investimentos 
públicos actuais têm um carácter 
verdadeiramente excepcional, há enormes 
campanhas de divulgação e a sociedade 
ganhou finalmente conhecimento dessa 
realidade. No entanto, esta dinâmica 
só ocorre dentro da Iniciativa Novas 
Oportunidades. Em contrapartida, um 
dado que surpreende muitas pessoas é 
que ainda haja, nos dias de hoje, uma 
taxa tão elevada de analfabetismo em 
Portugal. Segundo o Censo de 2001, 
nove em cada 100 portugueses, com 10 
anos ou mais, não sabia ler nem escrever. 
Tornase, pois, necessária e urgente uma 
maior aposta nas ofertas educativas e 
formativas para o sector da população 
adulta que apresenta os mais baixos 
níveis de conhecimentos, competências 

e motivações relativamente às áreas 
do saber, da cultura ou da cidadania. 
Não se pode reduzir a educação e 
a aprendizagem ao longo da vida à 
formação profissional contínua ou à 
obtenção de diplomas escolares, por 
mais relevantes que sejam. Existem 
outros desafios de grande magnitude 
que a educação de adultos e ao longo da 
vida, no presente e no futuro, tem que 
enfrentar. Nos mais variados contextos 
sociais, nas margens dos sistemas 
formais, com menos visibilidade e 
prestígio social, fora da agenda política, 
podemos encontrar, por vezes mais 
vivo e genuíno, o ideal de educação 
ao longo de toda a vida, de troca de 
saberes, intercâmbio de conhecimentos 
e experiências, diálogo e discussão dos 
problemas e até de intervenção política e 
social. É importante que haja iniciativas 
de educação e aprendizagem orientadas 
para a convivialidade, a solidariedade 
humana, a compreensão crítica dos 
problemas contemporâneos, isto é, para a 
“procura da sabedoria”. Como é também 
fundamental que todos os adultos 
estejam informados sobre os seus direitos 
à educação. 

Contributo da Associação O Direito de Aprender 
na Semana de Acção Global pela Educação

“eportefólios” para doentes com 
problemas mentais.

 Criatividade e história de arte para 
pessoas em centros psiquiátricos.

 Noções básicas de informática 
e competências de “internet” para 
doentes de Alzheimer.

 Manutenção da mobilidade física 
e autosuficiência para doentes mais 
idosos. 

A diversidade dos grupos alvo 
e dos temas dos projectos piloto 
“eHospital” mostra que a educação 

informal efectuada em hospitais 
pode ter finalidades inteiramente 
diferentes: o enfoque pode ser na 
(re)orientação e empregabilidade, 
educação para a saúde, realização 
pessoal ou simplesmente uma 
distracção temporária da própria 
doença. Todos estes tipos de finalidade 
educacional são igualmente válidos; 
têm em comum o facto de abrirem 
uma janela para o mundo exterior, dar 
um incentivo à motivação e bemestar 
emocional dos doentes, contribuindo 
assim para a sua recuperação. 




