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PaRa tRaBalHO DECENtE, aPRENDiZaGEM DECENtE

O 
Conselho Internacional de Educação de Adultos (ICAE, na sigla em in-
glês) prepara a sua Assembleia Mundial, que decorrerá na Suécia em 
meados de Julho de 2011, sob o título “Um mundo em que vale a 
pena viver: a aprendizagem e educação de adultos como chave para a 

transformação”. Adoptando já a terminologia consagrada na CONFINTEA VI – apren-
dizagem e educação ao longo da vida –, não vá a primeira acabar desarticulada da 
segunda, o ICAE, através do seu Presidente Paul Bélanger, propôs recentemente 
para discussão um documento preparatório intitulado “Nenhum direito ao traba-
lho decente sem o direito de aprender”. O racional é claro: trabalho decente, não 
apenas para a adaptação ao mundo, mas também para a inscrição nele e para a 
sua transformação, exige o direito à aprendizagem e à educação ao longo da vida.

Propus, neste quadro, que se fosse ainda mais claro na relação entre “trabalho 
com significado”, “trabalho decente”, e direito à aprendizagem e educação com 
significado, decentes. Com efeito, a tónica demasiado restrita na aprendizagem 
para o trabalho esquece, por vezes, que nem todas as formas de aprendizagem 
e educação de adultos podem ser consideradas decentes e justas, de qualidade 
social para todos, baseadas em princípios resultantes da discussão e deliberação 
democrática. Uma aprendizagem decente exige não apenas o direito a aprender, 
mas também o direito a participar no processo de construção das formas de or-
ganização, dos conteúdos, das metodologias, da avaliação, etc. E exige que não 
se esqueça o fim último da aprendizagem e educação: trazer mais pessoas para 
o processo de participação activa na construção do mundo social. Isso só é possí-
vel através da constituição dos seres humanos como cidadãos activos, não como 
seres passivos ou apenas consumidores, simples objectos de assistência social 
ou definidos como “grupos-alvo”. A aprendizagem e educação de adultos decente 
podem ser assumidas como um novo paradigma de preparação de nós próprios, 
com os outros, durante toda a vida, para a liberdade e o aperfeiçoamento pessoal 
e social, para a solidariedade e a autonomia, para a criatividade e a transforma-
ção, para a justiça e a emancipação, para a participação política e a cidadania 
activa. É aprendizagem e educação para a inscrição, contra a subordinação e 
a alienação, para a mobilização a favor do trabalho decente e com significado, 
para um ambiente decente, para uma vida decente. Não é, por todas as razões, 
um simples instrumento de ajustamento ao mundo que está sendo, como se os 
nossos problemas pudessem ser resolvidos pela adaptação funcional dos indiví-
duos aos imperativos da economia e do trabalho, sem minimamente procurarem 
intervir na mudança das condições estruturais da nossa existência colectiva. A 
aprendizagem e educação de adultos decentes, para além das qualificações e 
habilidades economicamente valorizáveis, comportam a esperança, sem esperas 
desmobilizadoras, num mundo e num trabalho mais decentes e mais justos.

Estes são, também, os meus votos para 2011, saudando vivamente o regresso 
de Alberto Melo à direcção desta Revista, a partir do próximo número, lugar em 
que sabemos bem como é insuperável.

Licínio C. Lima
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GRUNDtViG: 
a OPORtUNiDaDE 
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Na EDUCaÇÃO 
DE aDUltOs
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Texto Carlos Morais # Fotografias Paulo Figueiredo

A Intercultura-AFS foi uma das cinco instituições de outros tantos países que, integrada no programa 
Grundtvig, participou no projecto IVALIP – “Integration, Volunteerism and Adult Learning through an 
Intercultural Pathway”, que procurou facilitar o desenvolvimento de competências interculturais no 
voluntariado como meio de lidar com a diversidade e a exclusão.
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O CONCEitO DE COMPEtÊNCia 
aiNDa HOJE sE ENCONtRa 
EM CONstRUÇÃO

Entrevista de Rui Seguro # Fotografias de Miguel Baltazar

O reconhecimento e a 
validação de competências 
podem ter um potencial 
emancipatório enorme, 
enquanto processos de 
construção de identidades 
pessoais, sociais e 
profissionais, como meios 
de desenvolvimento 
pessoal e de qualificação 
social, defende a 
professora de Ciências 
da Educação Ana Luisa 
Oliveira Pires nesta 
entrevista à Aprender ao 
Longo da Vida.
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Acompanha desde 1995 os processos de validação de 
competências. O conceito de competências sofreu alguma 
evolução ao longo destes 15 anos?
O conceito de competência ainda hoje se encontra em cons-
trução. Os conceitos também evoluem, vão sendo enriqueci-
dos a partir de contributos disciplinares distintos, a partir de 
quadros teóricos e paradigmáticos que nos vão permitindo 
também fazer evoluir e construir novas formas de inteligibili-
dade dos fenómenos. De qualquer forma, o conceito de com-
petência encontra-se hoje mais bem estudado do ponto de vis-
ta teórico. Os quadros paradigmáticos e teóricos que utiliza-
mos, que nos balizam a acção educativa, têm vindo a evoluir 
e o conceito competência é hoje melhor compreendido pelos 
actores do terreno, e que também melhor trabalham com ele. 
O conceito de competência é um conceito polissémico que, 
no meu entendimento e na perspectiva da investigação, de-
pendendo do quadro teórico que se mobiliza, assim também 
a concepção de competência é diferente, e a forma como se 
operacionaliza e trabalha a nível educativo é distinta. 
Do ponto de vista teórico, temos diferentes quadros de refe-
rência e, só ao nível das ciências de educação e da psicologia, 
temos uma concepção de competência behaviorista que, du-
rante décadas, do ponto de vista da pedagogia dos objectivos, 
foi aquela que influenciou mais a acção educativa e o pen-
samento da educação. Mas, neste momento, essa concepção 
behaviorista, que já foi em muito ultrapassada pelas concep-
ções construtivistas, pelas concepções cognitivistas, huma-
nistas da aprendizagem, é uma concepção da qual ainda se 
podem encontrar algumas influências nas práticas actuais de 
quem está no terreno – os docentes, os formadores, os educa-
dores. Apesar de hoje termos quadros teóricos de referência 
muito mais apropriados para compreender a essência do que 
são as competências, nomeadamente o contributo das abor-
dagens construtivistas que são aquelas que mais se têm difun-
dido a nível educativo, na actualidade.

Assistimos a um movimento, em especial na comunicação 
social, de críticas “à moda” das competências. Num artigo 
de opinião que li há dias, afirmava-se que o que era 
necessário era as pessoas saberem. Em termos da aceitação 
da opinião pública, estes movimentos têm alguma 
receptividade?
É óbvio que os discursos dependem de quem os produz e do 
contexto onde estão a ser produzidos. Se perguntar às pessoas 
de senso comum o que são competências, é óbvio que todos 
têm uma noção do que são. Se estamos a falar no discurso 
dos teóricos, aí obviamente que há uma obrigação de maior 
rigor conceptual e de saber quando se utiliza uma determina-

da concepção, um determinado conceito de competência, em 
que fundamentos e em que princípios se está a basear. Temos 
também os educadores, os formadores e, nesse caso, é o dis-
curso dos práticos que estão na acção, é um discurso que, de 
alguma forma, não é apenas teórico, é um discurso que vem 
muito também do seu saber, daquilo que fazem e da forma 
como entendem e de como trabalham, no dia a dia, as com-
petências dos seus formandos. 
Há vários níveis de discurso, e se me falar no discurso de senso 
comum é uma coisa, discurso cientifico é outra, o discurso da 
acção provavelmente é outro, que se cruzam e que se interpe-
lam mutuamente.

Cita num artigo seu que Bernard Liétard afirmou que 
o futuro do reconhecimento de competências ainda é 
incerto. Pode ser a raiz para uma nova ordem educativa 
renovadora de projectos de educação permanente, ou 
podem ser as premissas de novas formas de gestão social 
ao serviço da economia de mercado.
Agora saltámos do conceito competência para o de reconheci-
mento de competências. 
Reconhecimento, validação, certificação de competências, são 
termos hoje utilizados para designar um conjunto de novas 
práticas educativas, práticas sociais que têm vindo a ser dis-
seminadas em diferentes países europeus e noutros. O meu 
doutoramento foi baseado num estudo comparativo nestes 
sistemas em vários países. Nós conhecemos bem a situação 
portuguesa, que é paradigmática a este nível pela rápida ex-
pansão e implementação deste sistema em Portugal. Os re-
ferenciais que são utilizados em qualquer sistema ou dispo-
sitivo de reconhecimento e validação de competências são 
construções. Representam de alguma forma as competências 
ou o conjunto de saberes que são considerados de referência, 
e é à luz deles que se vão validar os saberes que as pessoas 
possuem, sejam referenciais académicos, sejam referenciais 
profissionais. Eles tipificam, objectivam um conjunto de sa-
beres que são considerados como de referência no âmbito de 
um determinado sistema ou dispositivo e, como tal, são cons-
truídos socialmente.
Um dos aspectos fundamentais de um sistema de reconheci-
mento e de validação de competências é exactamente os refe-
renciais que utiliza, para além das metodologias que são pos-
tas em prática para fazer esse reconhecimento, os referenciais 
são outra das pedras de toque do sistema, assim com a inter-
venção dos próprios formadores, validadores, dos indivíduos 
que trabalham nesta área. Isto tem de ser pensado sempre de 
uma forma global, interligada.
Articulando com Bernard Liétard – que tem a ver com a gran-

Bernard Liétard diz que o futuro destas práticas é incerto, pois tanto 
se poderão vir a constituir como uma raiz nova de uma nova ordem 
educativa, ou como as premissas de nova gestão social ao serviço da 
economia do mercado. 
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de finalidade deste sistemas e destes dispositivos, com que 
finalidade são utilizados, quais são as lógicas dominantes –, 
sabemos que há muitas tensões, bastante conflitualidade ao 
nível do trabalho, do reconhecimento e da validação das com-
petências dos adultos; e estas tensões não são apenas a nível 
nacional – elas acontecem, perpassam estas práticas noutros 
países. Bernard Liétard diz que o futuro destas práticas é incer-
to, pois tanto se poderão vir a constituir como uma raiz nova 
de uma nova ordem educativa, ou como as premissas de nova 
gestão social ao serviço da economia do mercado. 
Gostava de articular isto com Isabelle Cherqui-Houot, que 
também fez uma tese de doutoramento sobre o reconheci-
mento e a validação das competências, e que diz que estes 
dispositivos de reconhecimento e de validação e particular-
mente no ensino superior, que foi o estudo que ela realizou, 
podem ceder à tentação de reproduzir os modelos sociais do-
minantes, o modelo industrial, o modelo de mercado, que se 
apropriam de uma visão utilitária e estratégica do saber e do 
conhecimento com vista à comercialização do seu “produto”. 
E assim pode acentuar esta tendência actual do sistema edu-
cativo que massifica, por um lado, o acesso ao diploma, é o 
modelo industrial da massificação, da tipificação, mas por ou-
tro lado esta comercialização é o saber que o mercado quer 
comprar. São as competências que têm determinada relevân-
cia em termos económicos, e sabemos que quando pensamos 
na formação das pessoas, numa perspectiva global e integrada 
nas suas múltiplas dimensões, não podemos ter apenas em 
atenção as competências que têm valor económico no merca-
do. Há outro tipo de competências que são, se calhar, muito 
mais importantes para a vida e  sem elas não podemos ser ci-
dadãos de pleno direito, interventivos, participativos. Bernard 
Liétard chama a atenção para este risco de o reconhecimento 
e a validação de competências poderem ser instrumentos ao 
serviço da economia de mercado, e é nessa perspectiva que 
ele defende, tal como eu, que estas práticas têm um poten-
cial emancipatório enorme e podem e devem ser considera-
das como uma função educativa a tempo inteiro, enquanto 
processos de construção de identidades pessoais, sociais e 
profissionais, como meios de desenvolvimento pessoal e de 
qualificação social. É neste sentido que entendo que devemos 
continuar a trabalhar.

O reconhecimento das competências não é um fim em si 
mesmo, mas é um processo. Não acha que é necessário 
colocar mais o enfoque no processo?
Se olharmos na perspectiva na lógica sumativa, que é testar 
um determinado nível de competências, dar um diploma, é 
óbvio que isso tem um determinado valor, um valor social, 
um valor pessoal, um valor profissional para a pessoa que ad-
quiriu esse diploma. 
Mas há aqui uma dimensão fundamental dos processos que não 
é a sumativa, é a dimensão formativa, que é o que vai fazer com 
que aquela pessoa tome consciência do seu percurso de apren-
dizagem não valorizado até aí, das competências que adquiriu e 
das competências que poderá ainda adquirir. É uma etapa, não é 
um fim em si mesmo e tem de ser visto também nesta dimensão 
de processo. O reconhecimento e a validação de competências 
não apenas na perspectiva sumativa mas na perspectiva de pro-

cesso e de desenvolvimento da pessoa. É um meio para a pessoa, 
a partir de uma nova trajectória de aprendizagem, conseguir rea-
lizar algo, um projecto, uma nova actividade, uma nova fase em 
termos profissionais, sociais e educativos.

Essa perspectiva pode ser aplicada dentro ou fora do 
sistema educativo, numa perspectiva mais lata, numa 
lógica de educação de adultos?
Em França e noutros países europeus, em Portugal também, 
têm-se realizado os balanços de competências não na lógica 
da validação/certificação mas na lógica de tentar identificar as 
competências que aquelas pessoas possuem, ajudá-las a fazer 
um projecto e orientar a sua vida educativa, profissional, etc., 
e sem esse balanço de competências não é possível evoluir e 
avançar e orientar. Neste sentido, não é apenas para certificar. 

Aí é fundamental o papel do mediador...
Há aqui três ou quarto peças fundamentais destes dispositivos 
e sistemas que têm de ser pensados de uma forma global e 
integrada. É a questão dos referenciais e porquê aqueles refe-
renciais, e quais são as competências privilegiadas em detri-
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mento de outras. Há a questão dos referenciais, há a questão 
das metodologias, dos portfólios.
Posso dar um exemplo no ensino superior. Com o Processo 
de Bolonha, os referenciais do ensino superior sofreram uma 
mudança drástica, porque se pretende passar de um ensino 
centrado no conhecimento para um ensino centrado nas com-
petências. O ensino superior confronta-se neste momento 
com uma série de desafios, nomeadamente este. 
O que são competências? Hoje, se formos olhar para os refe-
renciais que são utilizados no ensino superior, há esta maior 
preocupação com as competências. Isto é um dos efeitos cola-
terais de Bolonha e penso que não está ainda completamente 
resolvido.
Os referenciais, as metodologias, as técnicas e os instrumen-
tos utilizados são fundamentais, os mediadores são outra das 
peças chave e, junto com os formadores, os técnicos de acom-
panhamento. Não podemos esquecer-nos do seguinte: estas 
competências que se tentam a todo o custo objectivar, nome-
ar, identificar, fazer, explicitar, são competências que foram 
adquiridas em contextos não formais ou informais, através de 
experiência de vida, de experiências profissionais e as pessoas, 
muitas vezes, não têm consciência de que possuem estes sabe-
res e muito menos as competências que estão nos referenciais. 
E é preciso um trabalho, que é esta passagem do induzível 

Temos uma tensão entre a lógica dos 
saberes académicos e a lógica dos 
saberes profissionais, que se confrontam 
e se interpelam mutuamente. A lógica 
disciplinar e científica versus a lógica dos 
saberes experienciais.
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para o deduzível, do implícito para o explícito, este é o ver-
dadeiro trabalho de um mediador que muitas vezes empresta 
aos adultos uma linguagem que não é a desses adultos. Ele 
tem de ser capaz de mediar os saberes adquiridos que muitas 
vezes não são sequer nomeados pelo próprio, e ele tem muitas 
vezes de apoiar este trabalho de explicitação, de nomeação. E 
isto, para o próprio, não se faz sem um processo de tomada de 
consciência. Eu tenho de tomar consciência que possuo estes 
saberes e isto é um trabalho muito importante que o media-
dor tem de saber desenvolver e apoiar. Daí que não é a técnica, 
não é o instrumento, não é o portfólio em si que vai fazer esta 
explicitação, é o trabalho que o mediador vai fazer junto do 
outro, de escuta, de apropriação, de identificação. 
Isto remete para a formação das pessoas que estão a fazer este 
trabalho. Na grande generalidade têm vindo a aprender com a 
sua própria experiência, e há saberes que têm vindo a ser cons-
tituídos pelas equipas, nos centros, que são de muito valor 
e que mereciam ser explicitados e disseminados pelas outras 
equipas. Muitos destes saberes que se têm vindo a constituir 
são valiosíssimos, e é importante ter noção disto e sistematizá-
los, desenvolvê-los, disseminá-los.

A sensação que tenho é que o reconhecimento de 
competências é um percurso muito mais difícil do que as 
avaliações académicas simples...
O que está aí em causa? Qual é o objecto da avaliação? Temos 
de pensar o que é o objecto e se o procedimento é o mais ade-
quado ou não. Se queremos um saber, se queremos avaliar se 
um indivíduo possui um saber académico, disciplinar, cienti-
fico e se sabe reproduzir o que está num programa, o teste visa 
a restituição desse conhecimento, é um saber declarativo que 
pode ser exposto por escrito. Mas as competências – e pensa-
mos principalmente em competências adquiridas através de 
experiências de vida – as pessoas não são capazes de identifi-
car os saberes subjacentes a essa acção na perspectiva científica 
disciplinar e académica. 
Se olharmos para uma definição mais consensual do ponto de 
vista das ciências da educação, as competências são saberes, 
uma integração de saberes que se mobilizam na acção. São 
contextualizados e finalizados. Os saberes experienciais e as 
competências que as pessoas constroem ao longo da vida não 
são passíveis de ser explicitados nessa lógica académica do 
conhecimento científico, fragmentado, dividido, cumulativo. 
Portanto, um teste escrito seria a maior contradição.

Mas há países em que há uma tendência para isso.
Depende das abordagens que se estão a utilizar. Há diferen-
tes abordagens de avaliação de competências. Uma delas é 
a avaliação pelos saberes. Há abordagens que dizem: vamos 
avaliar cada um destes saberes per si no pressuposto de que, 
na posse deles, a pessoa será capaz de os mobilizar. E neste 
caso já vi serem utilizados determinados testes de conheci-
mentos, porque se pretende avaliar se aquele individuo possui 
o conhecimento teórico subjacente àquela acção ou aquele 
conhecimento da acção. Esta é uma visão que, como todas 
as visões, também tem muitos limites. Estamos a olhar para 
os vários ingredientes da competência e estamos a avaliar per 
si. Ora a competência não é o somatório dos ingredientes, é a 

integração dinâmica de todos eles, é algo mais, é um processo 
de valor acrescentado – o produto final é sempre mais do que 
a soma das partes. Daí que essas abordagens existam, também 
as conheço, mas têm limitações e não se aproximam de uma 
avaliação, de um objecto tão complexo quanto são as compe-
tências. É uma aproximação.

Mas há várias lógicas e princípios subjacentes?
Há uma multiplicidade de lógicas em presença, nos vários sis-
temas e dispositivos – não falo especificamente do caso portu-
guês, estou a falar de lógicas que se encontram em diferentes 
países e em diferentes contextos – e temos conflitualidades e 
tensões entre diferentes lógicas. Por exemplo, entre a lógica 
individual e a lógica social, entre a lógica individual do reco-
nhecimento, do reconhecimento dos saberes da pessoa para a 
pessoa e a lógica social da validação. 
Temos uma tensão entre a lógica formativa e a lógica suma-
tiva, a lógica formativa do balanço das aprendizagens, da 
elaboração de projectos que entra, muitas vezes, em tensão 
com a lógica sumativa de obtenção de créditos com vista à 
certificação. Temos a lógica da personalização versus a lógica 
da massificação. A lógica da personalização centrada nos pro-
cessos, na pessoa e na sua singularidade, enquanto que a lógi-
ca da massificação é mais centrada nas metas, nos resultados, 
no alargar quantitativo destes processos mais públicos. Temos 
outra tensão muito forte entre a lógica da flexibilização e a 
lógica da standardização. Até que ponto é possível flexibilizar, 
adaptar, adequar e standardizar, nomeadamente ao nível das 
metodologias, até que ponto é possível utilizar um conjunto 
de metodologias em função daquela pessoa que é única ou 
não, ou a lógica da standardização, igual para todos. 
Temos uma tensão entre a lógica dos saberes académicos e a 
lógica dos saberes profissionais, que se confrontam e se in-
terpelam mutuamente. A lógica disciplinar e científica versus 
a lógica dos saberes experienciais, que é mais orientada pela 
fragmentação do saber, enquanto que a lógica dos saberes ex-
perienciais é na óptica dos saberes integrados e contextuali-
zados. 
Por fim, a lógica da racionalidade instrumental, utilitarista, 
de mercado e a lógica antropocêntrica, emancipatória, centra-
da na pessoa e na descoberta das suas potencialidades e no 
desenvolvimento dessas potencialidades, que era aquilo que 
dizia o Bernard Liétard, que o futuro destes sistemas está em 
aberto e ainda é incerto e, de facto, somos nós que podemos 
fazer evoluir os sistemas numa direcção ou noutra.

Quando diz que existem tensões e contradições, isto 
significa que pode haver opções, ou pode haver conciliação 
entre estas dicotomias?
Estas tensões foram apresentadas de uma forma muito bipo-
lar, muito dicotómica. A realidade é que estas forças confli-
tuais existem de facto e podemos assistir, em determinados 
contextos, a uma lógica sobrepôr-se à outra, ou estar em maior 
destaque em relação à outra. 
Elas existem. Observamos a existência destas lógicas; ago-
ra a sobreposição de uma em relação à outra é sempre uma 
questão que tem a ver com o específico, com o local, com o 
contextual, e com as características do próprio sistema e do 
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No dicionário, viagem é definida como “o acto de ir a um lugar mais ou menos 

distante”. É também “a descrição do que se viu ou aconteceu durante um passeio 

ou jornada”. Assim, registar o que se contemplou e viveu, capturar momentos e 

imagens, fazem parte integrante das viagens.

Qualquer viagem proporciona a possibilidade de nos deslumbrarmos com 

paisagens, pessoas, costumes, cores, sons, sabores… Qualquer que seja o itinerário 

que perseguimos, as descobertas que fazemos levam-nos a viajar dentro de nós 

próprios e a desvendar percursos interiores que tantas vezes conhecemos. 

Quando se viaja, perto e longe, cedo e tarde, adquire-se outros significados, porque 

o espaço e o tempo fogem da tirania do dia-a-dia. Feita de paragens e desvios, 

avanços e recuos, encontros e desencontros, na viagem a ordem é outra.

Quando se viaja… 
Aprende-se.
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a
companhámos uma 
visita de adultos ao Ex-
ploratório para perce-
ber a sua reacção ao in-
teragir com os equipa-
mentos de divulgação 

científica apresentados em várias exposi-
ções. “Se na escola eu tivesse aprendido 
ciência como se ensina aqui, teria sido 
uma excelente aluna. Aqui podemos ex-
perimentar, quando às vezes a teoria não 
nos diz nada. O facto de podermos me-
xer, participar das experiências, só por si 

é muito bom”, avalia Conceição Santos, 
36 anos.

Aquela foi a primeira visita de Con-
ceição ao Exploratório. Mas não será a 
última. “Achei espectacular, gostei de 
tudo. Vou voltar e trago a família toda. 
Nunca me tinha passado pela cabeça 
que com um tubo eu conseguia encestar 
uma bola no cesto”, afirma, referindo-se 
a uma das experiências. Na exposição 
chamada “Em boa forma... com a ciên-
cia”, o tema é a saúde, e o coração, o “ar-
tista principal”. Inúmeras experiências 

desafiam o visitante a conhecer melhor 
o seu coração e o sistema circulatório, 
como a que reproduz os batimentos car-
díacos e mede a pressão arterial. Uma 
outra exposição chama-se “Sentir.com – 
a comunicação e os cinco sentidos”, que 
pode terminar com a construção de um 
ET (Extra Terrestre) que deseje inventar e 
levar o respectivo bilhete de identidade, 
com figura de corpo inteiro.

“No dia-a-dia estamos com a ciência 
ao pé de nós, só que passa ao lado”, ob-
serva André Marques, 34 anos. “Ao lon-

 Texto de Cristina Portella # Fotografias de Miguel Baltazar

DE VOlta aO PassaDO 
NO EXPlORatÓRiO 
DE COiMBRa
Sem o recurso da ficção científica e das suas máquinas do tempo, regressar ao passado e voltar a 
ser criança é possível no Exploratório, o Centro Ciência Viva de Coimbra. 
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Como podemos motivar as pessoas 
para, além de retemperar as forças 
nas férias, motivarem-se para adquirir 
novos conhecimentos, para uma 
curiosidade cultural? 

Gabriela Botelho – Costumo dizer que 
muita gente viaja para o exterior, mas de-
via começar por Portugal. Portugal é um 
país riquíssimo, ainda mais do ponto de 
vista cultural. Em termos de turismo cul-
tural temos imensos pontos fortes, não é 
por acaso que Portugal está entre os pa-
íses que têm mais património mundial 
classificado pela Unesco, de centros his-
tóricos a monumentos, a paisagens cultu-
rais, uma panóplia enorme de atracções 
turísticas, patrimoniais e culturais que a 
maioria dos portugueses não conhece. 
Eu própria, que tenho andado, nos últi-
mos anos, a bater terreno de norte a sul, 
estou constantemente a descobrir coisas 
novas, a nossa própria história, a nossa 
própria identidade como povo. 

Vou dar uma experiência que este 
fim-de-semana tive, numa terra não 
muito longe, a Batalha. Passei lá o fim-
de-semana e vim com uma alma lusi-
tana renovada, com espírito para estes 
desafios. É na nossa história e na nossa 
identidade que temos de buscar, muitas 
vezes, a força para o futuro. Aconteceu-
me isto recentemente com a visita à Ba-
talha, onde fui ver o CIB, Centro de Im-
portação da Batalha de Aljubarrota, que 
está interessantíssimo e acho que todos 
os portugueses deviam lá ir, para além 
do Mosteiro da Batalha, que é sempre 
muito interessante aprofundarmos.

Moderador Rui Seguro # Fotografias de Miguel Baltazar

Turismo
Cultural
Há um grande acordo entre os três intervenientes do debate 
desta edição. Portugal é um país riquíssimo em termos de 
turismo cultural. Não é por acaso que o nosso país está entre 
os que têm mais património mundial classificado pela Unesco. 
Quais são as novas tendências nesta área? O que é que nos falta? 
Que  formação é necessária? O que e como se aprende? Qual o 
papel das autarquias? Estas e outras questões são abordadas no 
debate que se segue.
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Cláudia Gomes – Achei muito interes-
sante a definição de turismo de uma 
investigadora brasileira. Ela procurou a 
origem da palavra turismo e a primeira 
referência que aparece, é “Tour” de ori-
gem hebraica, vem no livro dos núme-
ros e significa a tal viagem de descoberta. 
Quando falamos no turismo, é sempre 
a tal viagem de descoberta em que nos 
deslocamos à terra do outro para apren-
der o outro com todos os seus valores, o 
seu património, a sua identidade, o que 
acaba por ser enriquecedor para nós, 
porque vimos com uma nova visão so-
bre os outros e acabamos por gostar da 
nossa. Muitas vezes, ao ver outra cultura, 
acabamos por dar valor à nossa. 

Se partimos à descoberta do nosso 
país, todas as regiões têm a sua identida-
de; não podemos comparar um minho-
to com um algarvio, nem uma vila como 
Ponte de Lima com Reguengos de Mon-
saraz, temos de fazer com que o turismo 
cultural se recorra de certos instrumen-
tos para se valorizar e se mostrar e ex-
plicar e aproximar das pessoas. Só olhar-
mos para os monumentos não chega, é 
preciso que eles nos sejam explicados, é 
preciso que quase se possa tocar neles 
para os aprender e ver melhor.

Gabriela Botelho – Vou falar um pouco 
sobre o CIB porque é fantástico, faz-nos 
vivenciar e quase retroceder alguns sécu-
los e quase ver, a pessoa está no espaço 
onde se desenrolou a acção. 

Cláudia Gomes – Essas recriações his-
tóricas são um recurso muito actual 
que é a interpretação do património. A 
interpretação do património vai usar as 
recriações históricas, usa os roteiros, fala 
com as populações locais, uma série de 
estratégias para nos pôr lá, para nos fazer 
questionar. Já que estamos a falar para 
formadores de adultos, existe uma série 
de mitos que vêem certos espaços ou 
só para crianças ou só para elites. Isso é 
completamente descabido: é para todos, 
o nosso património é comum.

Carlos Mamede – Não queria fazer 
propaganda do tal CIB, mas este é um 
exemplo concreto disso mesmo. Temos 
junto de uma outra unidade da Funda-
ção Inatel um centro muito parecido 
com este, do ponto de vista da atracti-
vidade, da explicação, da capacidade de 

Gabriela de Vilhena Bettencourt Andrade Botelho

Licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. Advogada. 
Tem formação diversa na área de Marketing da Gestão e Turismo, um 
mestrado em Gestão Estratégica e Desenvolvimento do Turismo. 
Tem-se dedicado nos últimos anos à área da hotelaria, as novas tendências 
e desafios dessa área. Tem várias obras publicadas no âmbito do luxo e 
charme na hotelaria em Portugal. Criou o curso de Licenciatura em Gestão 
Hoteleira na Universidade Lusófona. É assessora principal da presidência 
do conselho de ministros com a área jurídica.
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juntar, aliciar e ensinar tanto adultos 
como jovens, que é o Centro de Inter-
pretação da Pesca da Baleia, na Ilha das 
Flores. Eu vi-o nascer. O sítio onde está 
instalado eram uns tanques da apanha 
da baleia, que agora estão tapados. Era 
uma fábrica, enganchavam as baleias, 
sangravam-nas e cortavam-nas, levavam 
lá para dentro as postas de gordura e era 
ali que faziam o tratamento da gordu-
ra de baleia. Como está não se percebe 
muito bem, não se tem a noção de como 
aquilo era.

Cláudia Gomes – Isso é uma falha, tem 
de recriar a coisa quase como se eles ti-
vessem saído de lá hoje de manhã.

Carlos Mamede – Também achei. Ao 
contrário do CIGMA, onde a Fundação 
Inatel tem um protocolo, vamos lá em 
viagem, tanto idosos como jovens. E é 
extraordinário, porque tanto os jovens 
como os idosos saem de lá fascinados 
pelo espectáculo e pela aprendizagem.

Gabriela Botelho – Uma questão mais 
vasta é o papel das experiências no tu-
rismo. Vivemos numa época de um tu-
rismo de experiências, levadas aos mais 
diversos níveis, tentando levar a pessoa 
a participar naquilo que vai ver. Em 
termos gastronómicos, os hotéis estão 
a desenvolver muito este conceito das 
experiências. Os hotéis levam as pessoas 
que assim querem ao mercado comprar 
o peixe, escolher as hortaliças, num pra-
to que depois são convidadas a aprender 
com os chefes e a confeccionar aquilo 
que vão almoçar ou jantar. 

Carlos Mamede – Quando tem a ver 
com a natureza, está associado a um seg-
mento muito mais amplo de pessoas. O 
Inatel tem um acordo com a Associação 
de Agricultura Biológica e um dos ob-
jectivos é assegurar que os clientes dos 
nossos hotéis venham cultivar produtos 
biológicos que são depois servidos nas 
refeições dessas mesmas pessoas.

Queria pôr uma pedrinha neste entu-
siasmo. Estando de acordo com o que 
foi dito acerca do turismo cultural e de-
signadamente desta parte dos Centros 
de Interpretação, vale a pena dizer que 
os bons centros custam muito dinheiro 
e corremos o risco da sua banalização. 
Conheço alguns exemplos de Centros de 

Interpretação que são cabanas sem qual-
quer espécie de interesse, que não expli-
cam. Como não há dinheiro, em vez de 
um verdadeiro Centro de Interpretação 
fazem uma pequena sala de exposição e 
chamam-lhe Centro de Interpretação. A 
experiência que tenho é frustrante nesse 
ponto de vista. 

Cláudia Gomes – Mas eu vou discor-
dar de si. A interpretação do patrimó-
nio nem sempre precisa de um edifício 
arquitectónico. Quando fazemos um 
roteiro turístico no meio de uma serra, 
basta pôr uns painéis exemplificativos 
da flora, da fauna ou da cultura. 

Toda a gente acha que é preciso um 
edifício, megalómano e excêntrico para 
aquilo ser bem concebido e ser um su-
cesso. Mentira. Aquilo muitas vezes é 
um pólo de lóbis que estão lá adorme-
cidos, não fazem nenhumas actividades 
didácticas. A interpretação do patrimó-
nio está onde ele acontece e interpretar 
o parque natural é no parque natural, 
não é rua x. Existe uma série de ideias 
preconcebidas que executamos mal. A 
interpretação de património não precisa 
de muito dinheiro, basta um guia turís-
tico local. 

Um dos melhores Centros de Inter-
pretação que temos em Portugal é o par-
que geológico de Arouca, uma casinha 
em xisto integrada na paisagem, muito 
bem concebido, ganhou já prémios in-
ternacionais do sector, é um projecto 
singelo e está fenomenal, não é avultado 
em termos monetários e tem uma equi-
pa didáctica, de pedagogia, muito boa; 
mas falha numa coisa, na promoção. 

Gabriela Botelho – O problema é que 
os produtos turísticos, as atracções turís-
ticas, têm de ser vendidas de uma for-
ma global. Por exemplo, porque é que o 
caso da Batalha está, neste momento, a 
ter êxito? Porque há ali um conjunto de 
intervenientes com peso. É preciso não 
esquecer que o Centro de Interpretação 
da Batalha de Aljubarrota tem como 
mecenas a Fundação Champalimaud, o 
Banco Espírito Santo, a Fundação Gul-
benkian, os melhores mecenas de Portu-
gal. Há ali uma componente financeira 
muito forte. O que há de interessante é 
um envolvimento dos privados com o 
público, entre a Câmara Municipal e até 
as câmaras limítrofes. 

Em termos de turismo 
cultural temos imensos 
pontos fortes, não é por 
acaso que Portugal está 
entre os países que têm 
mais património mundial 
classificado pela Unesco, 
de centros históricos a 
monumentos, a paisagens 
culturais, uma panóplia 
enorme de atracções 
turísticas, patrimoniais e 
culturais.

Vivemos numa época de 
um turismo de experiências, 
levadas aos mais diversos 
níveis, tentando levar a 
pessoa a participar naquilo 
que vai ver. Em termos 
gastronómicos, os hotéis 
estão a desenvolver muito 
este conceito das experiências.  

Gabriela Botelho
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Carta do Turista 
Responsável
Países longínquos, exóticos, 
praias de sonho, vistas 
encantadoras, estruturas de 
acolhimento com todos os 
confortos: estas férias são as 
que, em geral, nos propõem as 
agências! Nenhuma atenção (ou 
quase) é dada à realidade do 
país que se vai visitar: quais as 
condições de vida da população 
local? Quais os impactos da 
nossa presença no território? 
Quem são os verdadeiros 
beneficiários das nossas férias?

Férias responsáveis
Há uma maneira de viajar cuja carac-

terística principal é ter consciência de 
nós próprios e das nossas acções, da rea-
lidade dos países que visitamos, da pos-
sibilidade de uma escolha bem pensada, 
diferente.

Isto é Turismo Responsável: quando 
viaja significa que vai ao encontro dos 
outros países, das pessoas e da natureza, 
com respeito e disponibilidade. Quando 
viaja significa que escolhe não dar apoio 
à destruição e à exploração, bem pelo 
contrário, ser vector de princípios de 
justiça e ser sustentável, com reduzido 
impacto ambiental e sobretudo cultural, 
a ponto de se estabelecerem verdadeiras 
relações entre visitantes e visitados.

Os números do turismo
6 mil milhões de pessoas, em cada 

ano, deslocam-se de um lugar para outro.
127 milhões de pessoas trabalham 

neste sector (1 em cada 15 com ocupa-
ção no mundo!)

Uma facturação semelhante a 6% do 
Produto Interno Líquido do planeta.

O turista não pode ser apenas um 
veraneante despreocupado, tem de ser 
também testemunha de uma realidade 
muitas vezes difícil e nem sempre agra-
dável de ver. É necessário que os viajan-
tes ganhem consciência do seu papel de 
consumidores do produto viagem, do 
qual depende a qualidade da oferta e o 
destino de milhões de outros indivíduos 
nos lugares de destino.

O movimento por um Turismo ético, 
responsável e solidário tem origem 
na Europa com base nos princípios 
do Comércio Justo. É o ponto de 
partida para o desenvolvimento 
sustentável do sector.
A prática de um Turismo Ético 
Responsável e Solidário além de 
ajudar as comunidades dos países 
de destino, é um instrumento 
importante na consciencialização 
dos turistas do Norte face às 
grandes diferenças existentes em 
relação aos países do Sul.
O confronto com a realidade, 
tomando conhecimento no local 
visitado das desigualdades, 
injustiças, etc., levarão à adopção 
de atitudes mais solidárias nas 
suas vidas quotidianas em relação 
ao Sul, tanto no que diz respeito ao 
consumo responsável como a um 
comportamento mais reivindicativo 
no que toca a políticas que visem a 
diminuição e, se possível, a extinção 
dessas mesmas desigualdades.
Sendo o Turismo uma importante 
actividade económica 
(maioritariamente assente 
em bases economicistas e de 
exploração humana), torna-se 
imprescindível que os movimentos 
ligados ao Turismo Ético e Solidário 
se desenvolvam em conjunto com 
o Comércio Justo e, de forma mais 
alargada, inseridos nas redes de 
economia solidária.

tURisMO 
étiCO 
E sOliDÁRiO
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A visita ao centro começa quando o 
sol já vai desaparecendo no horizonte, 
porque é nesta altura do dia que os lo-
bos, como animais nocturnos que são, 
passam a movimentar-se e será possível 
vê-los. Alertam-nos para não tentarmos 
tocá-los por entre as grades. Afinal, não 
são animais domésticos e pouca ou ne-
nhuma familiaridade têm com as carí-
cias humanas. Mesmo o casal de irmãos 
mais popular do centro, Soajo e Faia, 
não devem ser tocados. Faia nasceu no 
centro em 2008 e ali foi criada por téc-
nicos e voluntários, sendo por isso bas-
tante sociável.

O nosso guia vai ser o biólogo Fran-
cisco Fonseca, professor da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa 
e presidente do Grupo Lobo que, numa 
pequena sala circular onde ficam ex-
postos painéis com informações e fotos 
de lobos, nos dá algumas informações 
preliminares sobre o Centro de Recupe-
ração do Lobo Ibérico e o percurso que 
iremos realizar.

O Centro ocupa uma área de 17 hec-
tares na freguesia do Gradil, concelho de 
Mafra, e abriga actualmente nove lobos, 
dos quais duas fêmeas, divididos em 

oito cercados. São animais que, apesar 
de não serem domesticados, não con-
seguiriam viver em liberdade. Alguns 
nasceram em cativeiro, enquanto outros 
foram para ali trazidos depois de terem 
sido feridos ou maltratados. O centro 
chegou a alojar 33 lobos, mas, para que 
não haja excesso de animais, a reprodu-
ção é planeada, sendo alguns submeti-
dos à vasectomia. “A reprodução não é o 
objectivo do centro”.

Os objectivos do centro são outros, 
estimular a realização de estudos sobre o 
comportamento do animal e promover 
acções de educação ambiental, direccio-
nadas a diferentes públicos, que dêem 
a conhecer o verdadeiro lobo. “Não 
queremos idolatrar o lobo, mas dar in-
formações para que a sociedade possa 
decidir se devemos ou não protegê-lo”, 
esclarece Francisco Fonseca. O centro é 
uma instituição privada, criada em 1987 
pelo Grupo Lobo, cuja área ocupada 
pertence à fundação suíça Bernd Thies. 
O Grupo Lobo, por sua vez, é uma as-
sociação não governamental, sem fins 
lucrativos, fundada em 1985 para traba-
lhar pela conservação do lobo e do seu 
ecossistema em Portugal. 

É ao cair da tarde que melhor 
se pode ver o lobo. Já perto 
das sete horas da tarde cerca 
de 30 pessoas, na sua maioria 
adultos, mas também 
algumas crianças chegam 
ao Centro de Recuperação 
do Lobo Ibérico para ficar a 
saber mais sobre esse animal 
do qual existem tantos mitos, 
lendas e que ao contrário, do 
que geralmente pensamos, 
é o homem que é seu 
predador.

DOssiER/REPORtaGEM

O lOBO BOM
Texto de Cristina Portella # Fotografias de Paulo Figueiredo
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O tema viagens é 
inesgotável e uma 
simples pesquisa 
na internet lhe irá 
disponibilizar uma 
quantidade imensa 
de sites. As sugestões 
de recursos que 
apresentamos são um 
mero ponto de partida 
para outras tantas 
descobertas.

Por Madalena Santos

Colecção Literatura de viagens
Tinta da China

Já foram publicados uma dúzia de 
livros por esta editora com temas tão 
diversificados como o relato de um 
escritor (Peter Carey) da viagem ao 
Japão que fez com o seu filho, guiados 
pela paixão do filho por Manga (banda 
desenhada japonesa), passando pelo 
retrato inesperado de Julien Green da 
cidade de Paris, escapando ao lugar-
comum e descrevendo uma Paris íntima 
e privada, lugar de memórias e de 
descobertas, até ao “Na Síria” de Agatha 
Christie que faz um relato impressivo e 
divertido das temporadas passadas no 
deserto sírio, onde terá desenvolvido 
muitos dos seus policiais.
www.tintadachina.pt/themes.php?code
=7442ce97ebbbf7acafdfb75f512e6fd1

Literatura de Viagens, 
de Fernando Cristóvão, 
Edições Almedina

A viagem tem sido, desde sempre, uma 
forma de conhecimento, de diálogo e 
de mudança. Dai a tradição de a registar 
para memória e testemunho, em textos 
de grande espontaneidade, ou em 
verdadeiras peças literárias.
Assim, ao longo da História, e 
reportando-nos à literatura de viagens 
europeia, sobretudo a partir do século 
XV, em fase tradicional, os relatos de 
viagem são de tipo aventureiro, pelas 
dificuldades e perigos que abundavam, 
descrevendo peregrinações, descobertas, 
conquistas, comércio, em especial. Na 
fase seguinte, iniciada com o Turismo, 
no séc. XIX, em transportes rápidos, 
seguros (comboio, navio a motor, 
automóvel...), a nova mentalidade criou 
novos textos descrevendo as viagens 
de lazer, de grandes reportagens, de 
descoberta de mundos exóticos, de 
reportagens de guerra, de turismo 
religioso...
Com as novas tecnologias do vídeo, 
telemóvel, computador e seus relatos 
brevíssimos, carregados de imagens, 
estaremos a assistir a uma novíssima 
literatura? É desta evolução da literatura 
de viagens que se ocupa esta obra.
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A Arte de Viajar, 
de Alain de Botton, 
Dom Quixote

Neste livro, Botton fala dos prazeres 
e desilusões de viajar. Tratando, entre 
outras coisas, de aeroportos, tapetes 
exóticos, romances de férias e minibares 
de hotel, este livro cheio de humor, 
surpreendente e provocador, revela as 
motivações escondidas, expectativas 
e complicações das nossas viagens 
por esse mundo fora. Acompanhando 
o autor nesta viagem encontram-
se escritores, artistas e pensadores 
que foram inspirados pela viagem 
em todas as suas formas: Gustave 
Flaubert, Edward Hopper, Baudelaire, 
Wordsworth, Van Gogh, Ruskin – todos 
eles preparados para nos darem as 
suas visões sobre o curioso negócio de 
viajar. O antídoto perfeito para aqueles 
guias que nos dizem que fazer quando 
lá chegarmos, A Arte de Viajar tenta 
explicar porque é que escolhemos tal 
sítio em primeiro lugar – e sugere, 
modestamente, como podemos 
aprender a ser mais felizes nas nossas 
viagens.

The Lonely Planet Guide 
to Experimental Travel
Lonely Planet

Será só mais um guia de viagens da 
famosa colecção Lonely Planet? Bem, é 
mesmo um Guia, mas nada semelhante 
aos habituais guias. Esqueça as viagens 
em pacotes pré-fabricados, com 
itinerários totalmente previsíveis e bem 
definidos. Arrisque, explore e aprenda… 
Os tempos actuais convidam a que se 
viaje com imaginação, por exemplo, 
observando com novos olhos ou 
novos ‘óculos’ o que já consideramos 
familiar, desenhando percursos com 
regras estranhas ou com pontos de 
partida (e chegada) inesperados, 
ou ainda viajando com intenção de 
‘produzir’ ou ‘construir’ algo mais do 
que memórias com o que vivemos. 
Este Guia é um verdadeiro passaporte 
que nos oferece 40 boas ideias para 
ajudar a planear e a concretizar as 
tais ‘Viagens experimentais’. Além das 
ideias, apresenta-nos ainda relatos de 
intrépidos viajantes experimentais que 
nos mostram não só que essas viagens 
são possíveis mas como podem ser 
aliciantes, divertidas e enriquecedoras. 
Pode ainda alargar o leque de ideias 
recorrendo ao site www.lonelyplanet.
com/experimentaltravel/ 

Turismo Científico em Portugal 
- um roteiro 
Assírio & Alvim

O objectivo deste livro é dar a conhecer, 
aos portugueses e estrangeiros que se 
interessam por ciência, uma série de 
locais e entidades que, doutra forma, 
poderiam passar despercebidos.
Organizado de uma forma lógica 
e concisa, de forma a facilitar a 
consulta. Tratando-se de um guia, 
está organizado por regiões (Lisboa e 
Vale do Tejo, Norte, Centro, Alentejo, 
Algarve, Açores e Madeira). Por 
sua vez, cada uma destas grandes 
unidades geográficas está dividida nos 
concelhos que a integram, sendo estes 
apresentados por ordem alfabética.



46 aPRENDER

aRtiGO

as UNiVERsiDaDEs
POPUlaREs
EM PORtUGal
Na i REPÚBliCa
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a 
formação sindical e operária na 
Europa teve início em finais do 
século XVIII, «com a preocupa-

ção prática de dar instrução aos traba-
lhadores adultos, ou seja, com objecti-
vos técnico-profissionais, havendo para 
o efeito cursos nocturnos», como diz 
Maria Manuela Rodrigues, do Centro 
de Investigação em Educação da Uni-
versidade de Lisboa. «No final do século 
seguinte, este movimento de educação 
toma duas vertentes: por um lado, há 
a corrente que mantém o objectivo de 
educar o povo e que resulta no nasci-
mento das universidades populares já 
no século XX; a outra corrente desenvol-
veu-se separadamente e centrou as suas 
actividades nas necessidades de forma-
ção dos adultos e da promoção profis-
sional.»1

Portugal não foi alheio a esse tipo de 
preocupação. «O ambiente cultural por-
tuguês do final do século XIX e primei-
ras décadas do século XX foi propício ao 
desenvolvimento das preocupações com 
a educação popular», escreveu Joaquim 
Pintassilgo, professor auxiliar do Ins-
tituto de Educação da Universidade de 
Lisboa2. «A crença de raiz positivista no 
papel decisivo da educação e da cultura 
como fonte de progresso e regeneração 
social, o investimento político republi-
cano, considerado inseparável do com-
bate contra o analfabetismo, e o labor 

cultural de pendor iluminista da ma-
çonaria são algumas das condições que 
favorecem a afirmação de um discurso 
que coloca o povo e a sua educação no 
centro do debate político e social. A edu-
cação e a cultura surgem, assim, como 
peças chave da formação de um cidadão 
consciente e participativo e da constru-
ção de uma sociedade nova, sem lugar 
para a ignorância e para os preconceitos, 
crença esta que se torna uma das gran-
des referências míticas desse momento 
histórico e cultural.»

A minoria culta do País fez a «trau-
mática descoberta», através das estatís-
ticas publicadas na segunda metade do 
século XIX, de que «a esmagadora maio-
ria do povo português nunca havia fre-
quentado a escola, não sabendo ler nem 
escrever». A taxa de analfabetismo da 
população com idades iguais ou supe-
riores a sete anos era de 78% em 1878, 
e irá baixar apenas para 62% em 19303.

Respondendo a essa necessidade so-
cial de uma população trabalhadora 
mais instruída e também às preocupa-
ções culturais e políticas de republica-
nos, anarco-sindicalistas, socialistas e, 
um pouco mais tarde, também católicos 
– após as encíclicas de Leão XIII, nome-
adamente a Rerum Novarum (1891) e a 
Graves de Communi (1901), preocupados 
com o avanço entre as classes popula-
res das ideias socialistas –, emerge entre 

nós, como noutros países da Europa, o 
movimento da educação popular, «ca-
racterizado pela multiplicidade das ini-
ciativas e pela diversidade, quando não 
pelo antagonismo político-ideológico 
dos respectivos promotores e agentes: 
cursos nocturnos e escolas móveis, ani-
mados por associações de diferentes 
matizes ideológicos, pelo estudantado, 
ou pelas autoridades políticas, círculos 
católicos operários, organizados pela 
Igreja Católica ou por militantes laicos 
na perspectiva da difusão da doutrina 
social cristã.»4

Surgem então as universidades livres 
e populares, associações dedicadas à 
educação popular e à divulgação cientí-
fica e cultural.

A Academia de Estudos Livres – 
Universidade Popular

Uma das primeiras é a Academia de 
Estudos Livres, fundada em Lisboa em 
1889, que se define, a partir de 1904, 
como Universidade Popular. Assegura 
o funcionamento da Escola Marquês 
de Pombal, que possui ensino diurno e 
nocturno, este último destinado a adul-
tos. Dedica-se também à edição de pu-
blicações, com destaque para os Anais 
da Academia de Estudos Livres - Universi-
dade Popular (1912-1916), e incluindo o 
periódico estudantil A Mocidade (1910-

O ensino popular, uma preocupação de republicanos, 
anarquistas e socialistas ainda nos tempos da monarquia, 
materializou-se, durante a I República, na criação de 
universidades populares.
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a 
distinção que por vezes é feita entre as tradições 
“radicais” e “respeitáveis” na educação de 
adultos na Escócia (Bryant, 1984) enfatiza 
a importância do objectivo ideológico da 
abordagem à história da educação de adultos e 

do seu estado actual. A tradição radical refere-se à educação 
de adultos baseada num currículo voltado para a mudança 
política e social, enquanto que a tradição respeitável descreve 
a provisão voltada principalmente para o desenvolvimento 
pessoal ou para o progresso individual. A realidade poderá 
ter sido mais complicada do que o que esta simples distinção 
implica, mas continua a ser um ponto de partida útil para 
analisar a educação de adultos.

As raízes da tradição respeitável reportam-se à importante 
influência do Calvinismo e Presbiterianismo Protestantes. Os 
ideais de economia, disciplina e auto-melhoramento, associa-
dos a estas crenças religiosas, geraram uma cultura que apoia-
va a educação como forma de adquirir a salvação espiritual e o 
progresso material – bem como uma maior apreciação da cultu-
ra e das artes. A educação sempre teve um valor elevado na cul-

aRtiGO

A tradição radical e a tradição respeitável moldaram a história da Educação de Adultos na Escócia. 
A realidade poderá ter sido mais complicada do que o que esta simples distinção implica, mas este 
continua a ser um ponto de partida útil.

EDUCaÇÃO 
DE aDUltOs 
Na EsCÓCia: 
PassaDO 
E PREsENtE
Texto: Jim Crowther e Ian Martin, Universidade de Edimburgo 
Tradução: Daniela Silveira
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Em Aljustrel, o Grupo Coral do Sindicato Mineiro preserva 
as ricas tradições da sua profissão e também da terra.
Texto António Simões do Paço # Fotografias Paulo Figueiredo

“VÊ lÁ, 
COMPaNHEiRO, 
VÊ lÁ COMO 
VENHO EU”

R
egularmente surgem notícias de acidentes gra-
ves em minas. Em 2001 morreram 36 mineiros 
na Ucrânia e 40 na Colômbia. Em 2005, 214 na 
China, no terrível acidente de Sunjiawan. Em 19 
de Novembro, uma explosão de grisu na mina de 
Pike River, na Nova Zelândia, deixou 29 mineiros 

no fundo da mina. Nova explosão em 24 de Novembro pôs fim 
às esperanças de poder resgatar com vida esses 29 mineiros.

Porém, o salvamento dos 33 mineiros isolados dentro dos tú-
neis da mina de S. José, na região de Atacama, desde a primei-
ra semana de Agosto deste ano, completado na madrugada de 
14 de Outubro, com milhões de pessoas a assistir pela televisão 
em todo o Mundo, fez mais que todos os outros para chamar a 
atenção para a vida dos mineiros, para os seus perigos, mas 
também para a sua cultura de coragem e resistência.
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Tradição preservada através do canto
Em Portugal, embora as condições de segurança sejam hoje 

muito melhores que há anos – e que as existentes na China 
ou no Chile – ainda a 1 de Setembro morreu um mineiro de 31 
anos em Aljustrel. Foi lá que nos deslocámos para ver, na com-
panhia do Grupo Coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel, como 
as tradições de uma determinada profissão, neste caso a dos 
mineiros, e também da terra onde vivem, podem ser preserva-
das e divulgadas através do canto.

A mineração em Aljustrel é antiga de pelo menos dois milé-
nios, tendo os depósitos de escórias do período romano sido 
calculados em cerca de 450 000 toneladas. Porém, os acha-
dos arqueológicos recolhidos na área de Aljustrel apontam para 
uma exploração pré-histórica dos chapéus de ferro dos filões 
mais antigos – os de S. João e de Algares –, que continham altos 
teores de cobre e prata e algum ouro.

Apesar desta história tão antiga, a exploração moderna da 
mina inicia-se apenas em meados do século XIX, com a primeira 
concessão da mina de S. João atribuída a Sebastião de Gargamala 
em 1845. Data de então a construção do primeiro bairro mineiro.

A criação do primeiro sindicato mineiro em Aljustrel, a Asso-
ciação de Classe dos Operários Mineiros de Aljustrel, data de 

1898, por iniciativa de militantes anarco-sindicalistas. O reco-
nhecimento da sua existência legal foi feito pelo Governo da 
República em 13 de Fevereiro de 1912, após terem sido satis-
feitas pelos sindicalistas diversas exigências de alterações aos 
estatutos do sindicato.

O Coro dos Mineiros
A primeira documentação oficial relativa à criação do que 

viria a ser o Grupo Coral do Sindicato Mineiro de Aljustrel é de 
18 de Janeiro de 1926. O Grupo Coral tem hoje perto de uma 
vintena de elementos e é um dos representantes do cante alen-
tejano mais solicitados para actuar em feiras, festas, desfiles e 
festivais, em Portugal e também no estrangeiro, tendo actuado 
já em França, na Bélgica e em Espanha.

Ernesto Guerreiro Mestre, de 49 anos, natural de Aljustrel, é o 
ponto, o ensaiador – desde a saída de José Figueira – e principal 
figura do grupo coral. Esteve emigrado no Canadá e voltou. Co-
meçou a cantar em grupo numa tasca, o Feijão Branco, quando 
tinha 14 anos. O dono da taberna corria com ele, mas Ernesto 
insistia. «O grupo Coral foi fundado por doze teimosos», diz ele. 
«Ao princípio chamava-se Os 12 Teimosos, depois é que entra-
ram para o sindicato. Para estar nisto é preciso ser teimoso.»

Quando o coro entoa o ‘Hino dos Mineiros’, é visível a força e a vibração que as suas 
vozes robustas transmitem à assistência. Ninguém fica indiferente. E o orgulho na sua 
profissão e no seu canto é também evidente nos rostos cinzelados dos elementos do coro.
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António Manuel Mestre, de 52 anos, também de Aljustrel, 
é irmão de Ernesto. Trabalha na Somincor, em Castro Verde. 
Preocupa-o o facto de que «não há malta nova no coro. Gostam 
de cantar e ouvir, mas é só naquela altura.» 

Manuel Cavaco, de 73 anos, natural de Serpa, veio para Al-
justrel ainda criança. Sempre trabalhou na mina. Está desde 
1962 no coro. Concorda com António: «A malta nova não quer 
porque isto é uma prisão.» Ernesto é da mesma opinião: «Os 
outros chegam ao fim-de-semana e podem fazer o que querem, 
não têm a obrigação de ensaiar, de ir cantar aqui ou acolá.» Mas 
eles estão no coro porque gostam disso mesmo: de cantar, do 
convívio, de viajar.

Mas não é só gostarem de cantar e conviver. Recentemente, 
vi-os actuar duas vezes: nas festas de Carnide, em Lisboa, e na 
feira de Castro Verde, no Alentejo. Quando o coro entoa o ‘Hino 
dos Mineiros’, por exemplo, é visível a força e a vibração que as 
suas vozes robustas transmitem à assistência. Ninguém fica in-
diferente. E o orgulho na sua profissão e no seu canto é também 
evidente nos rostos cinzelados dos elementos do coro.

Este é composto quase só por mineiros, nascidos em famí-
lias de mineiros. Uma excepção é Manuel Cantigas, o alto, que é 
pedreiro. Com 70 anos, é natural de Aljustrel e um dos elemen-
tos mais antigos do coro. Leonel Palma, de 52 anos, natural de 
Aljustrel, é encarregado de turno. O pai, que morreu há 9 anos, 
de doença profissional, também foi mineiro, durante 34 anos. 
Luís Maria Campos, de 76 anos, e há 26 anos no coro, também 
foi mineiro. Francisco António Galope, há vinte e tal anos no 

coro, foi mineiro 35 anos. À falta de gente mais nova, há os an-
tigos que voltam. É o caso de Francisco Matias Curtinho, de 84 
anos, também natural de Aljustrel. Trabalhou 17 anos na mina; 
esteve no coro há vinte anos, depois saiu, e voltou há dois anos.

O trabalho como factor de identidade
O trabalho tem sido, ao longo da história, «não só um meio 

de vida mas também um factor de identidade, e por isso foi can-
tado desde tempos imemoriais. Nas sociedades tradicionais, as 
tarefas ligadas ao cultivo da terra (a sementeira, a monda, a co-
lheita, a vindima), bem como o pastoreio e a pesca encontram-
se amplamente reflectidos no acervo musical», diz-nos Ruben 
Vega Garcia, historiador asturiano, da Universidade de Oviedo. 
«Não acontece o mesmo com os ofícios próprios da revolução 
industrial, muito menos representados. A actividade mineira 
fica a meio caminho entre ambos: originária da proto-história, 
desenvolve-se extraordinariamente com a industrialização, re-
querendo grandes massas de trabalhadores que de forma natu-
ral se integram na classe operária emergente e frequentemente 
constituem um sector destacado do movimento operário.»

As letras das modas do Grupo Coral do Sindicato Mineiro de 
Aljustrel abordam temas comuns a outros grupos corais alente-
janos, mas distinguem-se destes pelas referências ao trabalho 
nas minas e à identidade de Aljustrel como vila mineira. ‘Aljus-
trel tem uma mina’ e Aljustrel vila mineira’ são, aliás, os títulos 
de algumas dessas modas, junto com o ‘Hino do mineiro’, este 
adaptação para português de uma canção asturiana de longa 
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tradição, que em Espanha é conhecida por dois nomes: ‘Santa 
Bárbara Bendita’ (referindo-se à santa padroeira dos mineiros) 
e ‘En el pozu Maria Luísa’ (em memória de um acidente ocorrido 
neste poço).

A existência das minas e da comunidade mineira em Aljus-
trel transmitiu a identidade mineira à vila como um todo, em-
bora a actividade mineira esteja hoje em declínio e ao longo de 
mais de um século, como diz a antropóloga Inês Fonseca, «a 
actividade industrial mineira, entre 1867 e 1993, [se realizas-
se] com sucessivas paragens da produção, provocando grande 
instabilidade ao nível da mão-de-obra operária empregada nas 
minas», e também «em complemento com a actividade agrícola, 
sendo a mão-de-obra assalariada disponível no concelho utiliza-
da ora numa ora noutra»1.

 Essa identificação entre Aljustrel e os mineiros, ainda que 
mitificada, na opinião de Inês Fonseca2, reflecte-se nas letras 
do grupo coral, onde o ‘patriotismo’ local (e nacional) vai de par 
com a expressão da luta contra a natureza e o desafio da morte, 
e a acção colectiva para mudar as condições de vida e de tra-
balho. Disso são exemplo modas como ‘Aljustrel, vila mineira’: 
«O mineiro sempre deu/ Tudo p’la nossa nação/ Arrancando os 
minerais/ debaixo dum frio chão. / Aljustrel vila mineira/ No 
Alentejo a brilhar/ Tens sempre a fama/ De toda a gente encan-
tar. / Nós somos os botânicos/ Daquela linda roseira/ No Alen-
tejo a brilhar/ Aljustrel, vila mineira», ou ainda ‘Aljustrel é meu 
concelho’: «Aljustrel é meu concelho/ O meu povo é lusitano/ 
Nossa pátria é Portugal/ À beira do oceano. / Meu rico Baixo 

Hino do mineiro

Nas minas de Aljustrel5

Trá, lá, lá, lá
Morreram muitos mineiros, vê lá
vê lá companheiro, vê lá 
vê lá como venho eu.
Trá, lá, lá, lá

Trago a cabeça aberta
Trá, lá, lá, lá
que me abriu uma barrena, vê lá
vê lá companheiro, vê lá 
vê lá como venho eu.

Trago a camisa rota
Trá, lá, lá, lá
e sangue de um camarada, vê lá
vê lá companheiro, vê lá 
vê lá como venho eu.
Trá, lá, lá, lá

Santa Bárbara bendita
Trá, lá, lá, lá
padroeira dos mineiros, vê lá
vê lá companheiro, vê lá 
vê lá como venho eu.
Trá, lá, lá, lá

Aljustrel
Tradição musical
Grupo Coral do Sindicato 
Mineiro de Aljustrel.
Uma edição da Câmara 
Municipal de Aljustrel. 
Gravado em 27 de Setembro 
de 2002.

http://www.youtube.com/watch?v=WCWc3V0YK_s
http://www.youtube.com/watch?v=9rSuM5KXatg&feature=geosearch
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Adultos pouco escolarizados: Políticas e práticas de formação
Cavaco, Cármen (2009)
Lisboa: Educa e UI&DCE

A mais recente obra de Cármen Ca-
vaco corresponde a uma investi-
gação efectuada no quadro de 

um doutoramento em Ciências da Edu-
cação e integrou o projecto FAP – Políti-
cas de Formação de Adultos em Portugal 
– coordenado pelo Professor Rui Caná-
rio. Nesta pesquisa, a autora procurou 
conhecer e analisar as ‘lógicas de acção 
inerentes às ofertas de educação e formação, 
frequentadas por adultos pouco escolariza-
dos’; parte de uma história da formação 
de adultos a nível internacional e nacio-
nal, e centra-se na actualidade de um 
território delimitado – foram estudados 
os cinco concelhos de Aljustrel, Almo-
dôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique 
– para perceber como se articulam os 
níveis micro (local), meso (nacional) e 
macro (internacional) na concretização 
das ofertas de formação.

No seu anterior trabalho, a autora 
havia-se dedicado à aprendizagem ex-
periencial de adultos pouco ou nada 
escolarizados1 em que inquiria pessoas 
comummente conhecidas como ‘anal-
fabetas’ a fim de perceber como haviam 
desenvolvido conhecimentos e capaci-
dades que lhes permitiram participar na 
vida social e laboral. Esta nova pesquisa, 
de grande fôlego, abrangência e profun-
didade, leva-nos a acompanhar o que na 
área da formação vem acontecendo em 
Portugal e em particular no Baixo Alen-
tejo. Com efeito, sendo Carmen Cavaco 
originária desta região, os trabalhos que 
aí desenvolve constituem um tributo 
para aquela zona que, tal como em geral 
as menos urbanizadas, estão arredadas 
do conhecimento. Ela fá-lo pela escolha 
da região como foco de observação mas 
sobretudo pela forma dialogante e dig-
nificante como escuta e apresenta a voz 
dos entrevistados, sejam eles decisores, 
formadores ou adultos certificados.

A metodologia utilizada é reflexo 
também da forma como a autora pre-
tende perceber o seu objecto de estudo. 
Com efeito, em territórios como estes, 
acossados pela perspectiva de atraso e 
deficit com que costumam ser encara-
dos, a escolha metodológica é, antes de 

mais, conceptual: ‘a opção pelo estudo de 
um território prende-se com o facto de se as-
sumir como fundamental uma intervenção 
contextualizada, em que as práticas educa-
tivas formais e não formais devem ser in-
tegradas em dinâmicas sociais, construídas 
e auto-geridas localmente pelas pessoas’ (p. 
74). É na medida que a autora quer rom-
per com um pensamento ‘escolocentra-
do’, horizontalizar as diversas formas 
educativas e de formação, que permite 
evidenciar a força do informal e do não 
formal da formação de cada pessoa. A 
escolha em ouvir o leque de actores en-
volvidos, dos decisores ao ‘público alvo’, 
é determinante na compreensão da arti-
culação complexa que instituições e pes-
soas fazem das medidas políticas e das 
suas ideias e necessidades individuais e 
colectivas. 

O corpo do trabalho organiza-se em 
quatro componentes. Numa primeira, 
apresenta-se a evolução internacional e 
nacional da formação de adultos. Tendo 
por base os discursos fundadores das 
Conferências da Unesco desde o seu 
início em 1949, analisam-se as perspec-
tivas e concepções que norteiam as me-
didas e directivas fornecidas aos vários 
países. Deste modo tornam-se evidentes 
as transformações radicais ao longo do 
desenvolvimento e difusão da forma-
ção de adultos. Iniciada numa óptica de 
educação popular, auto-determinante e 
valorizando as práticas auto-formativas, 
passa-se progressivamente para uma 
perspectiva de combate à ignorância de 
saberes científicos e técnicos numa lógi-
ca desenvolvimentista, até à predomi-
nância da óptica da ‘empregabilidade’. 
A alfabetização aparece como ícone da 
participação social, o combate ao iletris-
mo desempenha um papel crucial nesta 
transformação e torna-se um dos objec-
tos centrais das orientações da Unesco. 
Uma lógica de gestão de recursos huma-
nos, subordinada ao desenvolvimento 
económico, parece hoje dominar a for-
mação de adultos na Europa, com uma 
forte determinação por parte da Ocde e 
da União Europeia, através das medidas 
políticas que se materializam nos meios 

administrativos, organizacionais, logís-
ticos e financeiros, disponibilizados.

Neste capítulo, percebe-se como, ao 
definir alguns problemas (da falta) de 
conhecimento, por exemplo o analfa-
betismo e sem descurar a importância 
da sua visibilidade, se contribuiu para a 
estigmatização e marginalização dos sa-
beres próprios dos destinatários. Apesar 
dos princípios iniciais da Unesco que 
colocavam a centralidade preconizavam 
o cariz emancipatório, e do relatório 
Faure ‘Aprender a Ser’ em que nos anos 
70 se defendia o valor formativo da vida 
na sua integralidade, estas intenções fo-
ram sendo alteradas e até pervertidas: 
‘faltou uma reflexão epistemológica sobre o 
acto formativo. Essa reflexão teria sido fun-
damental para romper com a lógica escola-
rizante que continuou a prevalecer e que se 
apresentou como uma das fragilidades dos 
projectos de alfabetização e de educação de 
base de adultos’ (p. 117).

Numa segunda parte, a autora per-
corre estatísticas para entender a situa-
ção da população portuguesa, tal como 
especificamente do território a estudar, 
face à escolaridade e a relação entre es-
colarização e situação face ao trabalho. A 
partir de uma análise cruzada de dados 
quantitativos e qualitativos, como en-
trevistas, Cármen Cavaco mostra como 
a formação passa sempre pelas opções 
locais, ainda que as politicas emanem 
do nível macro. Este é, aliás um exem-
plo de como ultrapassada a dicotomia 
entre estes paradigmas, o desdobramen-
to do olhar sobre o objecto de estudo é 
beneficiado com a maior profundidade. 
A diversidade de dados recolhidos – le-
gislação e outra documentação oficial, 
estatísticas e 113 entrevistas - constitui 
um factor de riqueza e originalidade do 
trabalho, que, aliada ao rigor e meticu-
losidade de tratamento e interpretação, 
dão conta de articulações, influências 
locais, nacionais e internacionais, con-
tradições, discursos, adaptações, repre-
sentações, usos, sentidos, etc. 

Noutro momento, apresenta-se um 
levantamento das ofertas formativas 
para adultos pouco escolarizados nos 
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